
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 03015

 ( 220 ) 2016.09.23.

 ( 731 )  Fekete Éva, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; coaching (tréning); eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés);

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése

(szórakoztatás); szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

  42    Beltéri dekoráció tervezése.

 43    Éttermi szolgáltatások, bár szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek); vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 03733

 ( 220 ) 2016.11.28.

 ( 731 )  SASSIN International Electric Shanghai Co., LTD., Pudong, Shanghai (CN)

 ( 740 )  Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    (Áramkör) megszakítók; kapcsolók, elektromos; konverterek, elektromos; relék, elektromos;

dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; elosztótáblák (elektromosság); mérőkészülékek,

elektromos; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); ampermérők; biztosítékok (olvadó);

voltmérők; galvanométerek; elosztódobozok (elektromosság); szünetmentes áramforrások, stabilizált

(feszültségű) tápegység, szabályozott (feszültségű) tápegység; transzfonnátorok (elektromosság); nagyfeszültségű

 kapcsolótábla.

 ( 210 ) M 17 00127

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. képv.: dr. Szabó Attila jogtanácsos, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 37    Javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely műszaki és háztartási cikket, kisgépet,

számítástechnikai és hobbielektronikai eszközt, egyéb elektromos berendezést helyrehoznak a használat,

károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási szolgáltatások bármely műszaki és

háztartási cikkek, kisgépek, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközök területén; karbantartási

szolgáltatások bármely műszaki és háztartási cikk, kisgép, számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb

elektromos berendezés eredeti állapotának megóvása érdekében, anélkül hogy bármely tulajdonságát

megváltoztatnák;. bármely elektromos berendezés zavarmentesítése; műszaki és háztartási cikk, kisgép,

számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés üzembe helyezése; elhasznált vagy

tönkrement bármely elektromos berendezés felújítása, üzembe helyezése, használatra kész állapotba helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése, karbantartása és javítása; bármely műszaki berendezésbe való

festékkazetta utántöltése, újratöltése; órajavítás; számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása,

javítása; számítástechnikai, hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés vonatkozásában szoftver

telepítése, törlése, frissítése; számítástechnikai, hobbielektronikai eszközön, egyéb elektromos berendezésen (így

különösen telefonon, tablet, laptop, külső merevlemez) tárolt adatok mentése, másolása, helyreállítása; tűzriasztók

 felszerelése és javítása.

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

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

 ( 210 ) M 17 00598

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Brandmayr Christian, Innsbruck (AT)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BudaBike

 ( 511 )  39    Látogatások, utazások szervezése turistáknak; turisztikai városnézés; turistairodák; utaskisérés; sétahajó

 szolgáltatás; parkolási szolgáltatás; helyfoglalás utazáshoz.

 41    Sport-és kulturális tevékenységek; sport események szervezése, sporttúrák szervezése; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek szervezése; sportfelszerelések

kölcsönzése; testnevelés; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülési tárgyú információk;

üdülőtábori szolgáltatások; klubszolgáltatás; konferenciák, kulturális összejövetelek szervezése; tanfolyamok

 szervezése; főzőtanfolyamok szervezése.

 43    Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások; helyfoglalás panziókban, szállodákban; szállodai-, turistaházi

 szolgáltatás; üdülőtáborok szolgáltatásai; táborhelyek hasznosítása; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 00989

 ( 220 ) 2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Szeged

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 17 01023

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  Bunda Vendéglátó Betéti Társaság 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Péter, Debrecen

 ( 541 ) Csokonai Étterem

 ( 511 )  43    Éttermek idegenforgalmi célokra; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi

 szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 01099

 ( 220 ) 2017.04.04.

 ( 731 )  Földházi Roland Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) xpro

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 01220

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  TERMINDEX Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 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 01242

 ( 220 ) 2017.04.13.

 ( 731 )  Csanádyné Soós Brigitta 100%, Siófok (HU)
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( 546 )

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

 hajszeszek, nem gyógyszeres fogkrémek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 17 01302

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Angeli Barbara 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

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

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek); washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01325

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  EnerChi Care Életmód Központ Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) enerchi

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek.

 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 01400

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Pizza Kings Express Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

ecsetek; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; az előbbiek mindegyike pizza készítéséhez,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 21. szám, 2017.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2425



 árusításához, kiszállításához kapcsolódóan.

  30    Pizzák itáliai receptúra szerint.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; az előbbiek mindegyike pizza készítéséhez, árusításához,

 kiszállításához kapcsolódóan.

 43    Vendéglátás (élelmezés); az előbbiek mindegyike pizza készítéséhez, árusításához, kiszállításához

 kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 17 01418

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A képernyőt figyelő szemek támogatója a Vizol szemcsepp.

 ( 511 )  5    Szemcsepp.

 ( 210 ) M 17 01461

 ( 220 ) 2017.05.05.

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

 ( 740 )  Dr. Pfeifer Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CORTILE BUDAPEST HOTEL

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

 43    Szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai;

éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős

túrák levezetése; helyfoglalás show-műsorokra; játékfelszerelések kölcsönzése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések kölcsönzése,

a járművek kivételével; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; tolmács szolgáltatások; varieté-előadások

 bemutatása; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 17 01466

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  Sziklakórház Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tatai Gábor Miklós, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01563

 ( 220 ) 2017.05.11.

 ( 731 )  Fény-Mag-Ház Kft 1/1, Székesfehérvár (HU)
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 ( 740 )  Kun és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok

 felszolgálása.

 ( 210 ) M 17 01608

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Lévai György 100%, Szigethalom (HU)

 ( 541 ) Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP)

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; fénymásolási szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetések

levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iskolai

szolgáltatások [képzés]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás;

 szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; fordítói szolgáltatások; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; hangsttídiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása;

konferenciákszervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; online, nem letölthető videók biztosítása, nem letölthetők;

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

szemináriumok rendezése és vezetése; szakmai újraképzés; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; galambok

elengedése különleges alkalmakkor; genealógiai kutatás; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; képviselet

jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban]; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése; vallási összejövetelek szervezése;

 polgárőrség; testőrszolgálat; politikai érdekképviselet.

 ( 210 ) M 17 01611
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 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Wang Jianwen, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; biztonsági

gyermekülések járművekhez; fejtámaszok járműülésekhez; fékbetétek gépkocsikhoz; gépkocsialvázak; gépkocsi

karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs

köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; irányjelzők járművekhez;

járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák;

járműkárpitok; járműülések; járművek kerékküllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések

gumiabroncsbelsőkhöz; kocsialvázak járművekhez; kormánykerekek járművekhez; kormánylapátok,

kormányrudak; lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez; napellenzők gépkocsikba;

 oldalsó visszapillantó tükrök járművekbe; visszapillantó tükrök.

 ( 210 ) M 17 01661

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda (eljár: Dr. Papp Katalin ügyvéd), Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01662

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda (eljár: Dr. Papp Katalin ügyvéd), Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01671

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  KordonWorld Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) KordonWorld

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 21. szám, 2017.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2428



 ( 511 )  6    Fém építőanyagok; térelválasztók, terelőoszlopok fémből.

  19    Nem fém építőanyagok; térelválasztók, terelőoszlopok nem fémből.

 35    Építőanyagokkal, fémáruval, bútorokkal, lakberendezési tárgyakkal, közösségi terek és váróterek

berendezéseivel, térelválasztókkal, terelőoszlopokkal kapcsolatos kiskereskedelmi, online kereskedelmi és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01681

 ( 220 ) 2017.05.24.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) NAGYICCE ÜZLETHÁZ

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01718

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  dr. Kotormán Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-és

 nagykereskedelme, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

 44    Alternatív gyógyászat, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások, klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai, orvosi ellátás,

 orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01725

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  DIGIC PICTURES Filmgyártó Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  28    Videojátékok.

 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 01726

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  DIGIC PICTURES Filmgyártó Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  28    Videojátékok.

 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 01740

 ( 220 ) 2017.05.29.

 ( 731 )  PannonPharma Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) CHINMODAL

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01754

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek, távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás; tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió programok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 17 01783

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) Bike Positive
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 ( 511 )   12    Kerékpárok.

  35    Kerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

  37    Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 17 01799

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. képv.: dr. Szabó Attila jogtanácsos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti, mozgóképi, optikai felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

 szolgáló készülékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 37    Javítás; szerelési szolgáltatások; javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely műszaki

és háztartási cikket, kisgépet, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközt, egyéb elektromos berendezést

helyrehoznak a használat, károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási

szolgáltatások bármely műszaki és háztartási cikkek, kisgépek, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközök

területén; karbantartási szolgáltatások bármely műszaki és háztartási cikk, kisgép, számítástechnikai és

hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés eredeti állapotának megóvása érdekében, anélkül hogy

bármely tulajdonságát megváltoztatnák; bármely elektromos berendezés zavarmentesítése; műszaki és háztartási

cikk, kisgép, számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés üzembe helyezése;

elhasznált vagy tönkrement bármely elektromos berendezés felújítása, üzembe helyezése, használatra kész

állapotba helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése, karbantartása és javítása; bármely műszaki

berendezésbe való festékkazetta utántöltése, újratöltése; órajavítás; számítógépes hardverek üzembe helyezése,

karbantartása, javítása; számítástechnikai, hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés

 vonatkozásában szoftver telepítése, törlése, frissítése.

 42    Adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú

számítástechnika; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési

tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes

keresőmotorok biztosítása; kalibrálás [mérés]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén;

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával

és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 01820
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 ( 220 ) 2017.06.06.

 ( 731 )  Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., Haining City, Zhejiang (CN)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  17    Műanyag lemezek; műanyag, félig feldolgozott; azbesztszövet; hangszigetelő anyagok; szigetelőanyagok;

gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; tömítőgyűrűk (víztömítés); léghuzat elleni tömítőszalagok;

 tömítések; nem fémből készült rugalmas csövek/tömlők.

 ( 210 ) M 17 01835

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  NOVICO Kft. 1/1, Arnót (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01875

 ( 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

 ( 541 ) BIRNER

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 01879

 ( 220 ) 2017.06.09.

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

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) skinozin

 ( 511 ) 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).

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

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

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

 szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01971

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kozma Dávid LL.M., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01991

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Del Pierre Central Europe Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkészítmények, halkonzervek.

 ( 210 ) M 17 01997

 ( 220 ) 2017.06.20.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes szállásadáshoz [érkezések és

 távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02000

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Szeged-Csanádi Egyházmegye, Szeged (HU)

 ( 541 ) CsaládEgyetem - A boldogság tanulható

 ( 511 )   41    Képzés és oktatás.

 ( 210 ) M 17 02003

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  MyPromo Interaktív Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Természetes vagy mesterséges drágakövek és féldrágakövek, ezekből készült ékszerek, amulettek.

 35    Reklámozás, kereskedelem a természetes vagy mesterséges drágakövek és féldrágakövek, ezekből készült

 ékszerek, amulettek körében.
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 ( 210 ) M 17 02009

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Deákné Molnár Ágnes 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) SmileyMed

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  10    Anatómiai kötések ízületekre; ortopédiai támasztókötések; ortopédiai térdpólyák, térdvédők.

 44    Dietetikai szolgáltatás; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; dietetikai tanácsadó szolgáltatások [orvosi];

egészségfelmérési vizsgálatok; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás;

egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügy;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kezelés természetes

gyógymódokkal; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi

szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;

egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; elektroterápiás

szolgáltatások fizikoterápiához; fényterápiás szolgáltatások; fizikai állóképességi felmérések; fizikai rehabilitáció;

fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás; fizikoterápia;

fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; fogyókúrás programok

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és

egészségügyi szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; hidroterápia [vízgyógyászat];

laboratóriumi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; masszázs; masszázs szolgáltatások;

mélyszöveti masszázs; nyirokmasszázs szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; rehabilitációs célú

edzési lehetőségek biztosítása; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; sportmasszázs;

súlycsökkentő programok felügyelete; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; terápiás masszázzsal

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok tervezése;

 vízgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02011

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  "LÁNG" Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02012

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  "LÁNG" Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02013

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  "LÁNG" Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02014

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  "LÁNG" Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02016

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Nguyen Van Thinh, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és pótanyagaik; háztartási

 vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 17 02017

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Bacsa Gyöngyi, Lucfalva (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 210 ) M 17 02018

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Bacsa Gyöngyi, Lucfalva (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 210 ) M 17 02019

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Kőszárhegyen készített borok.

  35    Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02020

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Kőszárhegyen készített borok.

  35    Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02021

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Kőszárhegyen készített borok.

  35    Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02022

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Magyar Ildikó, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadóművészi szolgáltatások, előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások, bűvész előadások,

show-k szolgáltatása és bemutatása, szórakoztatás bűvész show-k formájában, személyiségfejlesztő tréning,

csapatépítő foglalkozások és tréningek, interaktív kreatív személyes játékok lebonyolítása, gyermekműsorok,

lufihajtogatás, modellező lufihajtogatása, csapatjátékok lebonyolítása, közösségi programok, táncversenyek

 lebonyolítása.

 42    Web oldal tartalom szolgáltatása, fenntartása, hozzáférés biztosítása, weboldalon történő megjelenés

 biztosítása; Internetes tartalom szolgáltatás, Web oldal fenntartása.

  44    Tetoválás, csillám tetoválás, testfestés, testfestés hennával, arcfestés.

 ( 210 ) M 17 02028

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Immobilia Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02082

 ( 220 ) 2017.06.27.

 ( 731 )  Well Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Levente, Budapest

 ( 541 ) Pajzsmirigy+Haj normál pajzsmirigy működés és dús, életteli haj

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 02095

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; megmunkálatlan vagy félig

 megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

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

 ( 210 ) M 17 02096

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Vízszolgáltató berendezések, házi víztisztító és vízkezelő berendezések; tartozékaik és alkatrészeik;

 vízadagoló berendezések, tartozékaik és alkatrészeik.

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

ballonok; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga

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

  40    Nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; nem fém víztartályok és ballonok gyártására.

 ( 210 ) M 17 02097

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  LIME CREATIVE Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok

rendezése; kulurális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős

 fesztiválok szervezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02098

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Theresia Company Ltd, Preston (GB)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Az Egyesült Királyság területén élő és/vagy szolgáltató magyarok és más nemzetiségűek számára nyújtott:

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése; apróhirdetések;

apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; címjegyzékek és levelezőlisták

közzététele; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; cégek, vállalkozások, szolgáltatások

népszerűsítése; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének

promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális

média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió

biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió

biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon

elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések

készítése és elhelyezése; hirdetések elhelyezése; hirdetés magazinokban; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ

gyűjtése; hirdetésszervezés; honlapforgalom optimalizálása; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program

szolgáltatások; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kereskedelmi marketing [nem

értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi

vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

keresőoptimalizálás; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiskereskedelmi értékesítés postai

megrendeléssel vagy interneten keresztül; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal;

közönségszolgálati [pr] szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója;
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levelezőlisták összeállítása és kiadása; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaalkotási

szolgáltatások; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése;

marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing

kampányok; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing

szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; mások termékeinek és

szolgáltatásainak reklámozása; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing-szolgáltatások az

éttermek területén; marketing-szolgáltatások a fogászat területén; marketinggel kapcsolatos információnyújtás;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingstratégiák kidolgozása és

kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; más online eladók áruit és szolgáltatásait

bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és

szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal;

mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; munkaerő toborzással,

fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és

marketingje; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online reklámozás; online

kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; online kereshető

reklámútmutatók szolgáltatása; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők

weboldalakkal történő összehozása céljából; online üzleti névsorok és levelezőlisták összeállítása; online

marketing szolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online kereskedelmi

információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az interneten; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; reklám és

marketing szolgáltatások; reklám és marketing; partnerprogram-marketing; pay per click (ppc) hirdetés; pénzügyi

és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing; publikációs célú szerkesztői szolgáltatások; promóciós szolgáltatások;

promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám- és marketingszolgáltatások

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül

biztosítva; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag

sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és

terjesztése; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámkampányok előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok

elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése;

reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;

reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámozás előkészítése; reklámozás és

értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás, marketing és promóciós

konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi

médián keresztül biztosítva; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerüsítő

szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási, promóciós és pr szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámszöveg megjelentetési

szolgáltatások; reklámszövegek írása; reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése;
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reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámtervezés és

-elhelyezés; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámügynökségi szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások; segítségnyújtás termékforgalmazáshoz;

szájról-szájra marketing; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; sportversenyek

és -események promóciója; szórólapok tervezése; szórólapok kiadása; szolgáltatások értékesítésének ösztönzése

[mások részére] reklámok szervezésével; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; személyes tulajdon eladásához

kapcsolódó reklámszolgáltatások; számítógépesített üzleti promóció; számítógépes hálózatok és weboldalak

online reklámozása; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; szállítással és kézbesítéssel

kapcsolatos hirdetés, reklámozás; szállítóiparral kapcsolatos reklámszolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonmarketing szolgáltatások [nem

értékesítés]; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; termékmarketing; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; termékbevezetési szolgáltatások; termékek

nyilvános bemutatásával kapcsolatos szolgáltatások; tördelési szolgáltatások reklámozási célokra; új termékek

forgalmazásával kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti weboldalak reklámozása; válaszra ösztönző reklámozás;

vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalati identitással kapcsolatos üzleti

segítségnyújtás; vállalatok, ezek áruinak és szolgáltatásainak bemutatása az interneten; vállalatok promóciója

[reklámozás]; vállalkozások üzleti névsorainak összeállítása; üzleti promóció; üzleti promóciós szolgáltatások;

üzleti marketing szolgáltatások; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos hálózatok területén;

üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzleti

információs szolgáltatások online biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az internetről; weboldalakként

használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása; árajánlatok teraiékekre

vagy szolgáltatásokra; díjszabással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; előfizetés információs

médiacsomagra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; fogyasztói termék

tanácsadás; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; információs csomagokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; információs médiához kapcsolódó előfizetések ügyintézése; internetes

szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; más forgalmazók

szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; megrendelések költségszámításával

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; név- és címalapú listákkal kapcsolatos ügynöki tevékenység; online

kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára

lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; rendelések

elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások megbízásra; számítógépes

megrendelések adminisztratív feldolgozása; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; számítógépesített

készletrendelés; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telefonos

rendelésfelvételi szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlási

megrendelések ügyintézése; adminisztrációs adatfeldolgozás; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek

részére; irodai szolgáltatások; irodai munkák; irodai [adminisztrációs] szolgáltatások; globális számítógépes

hálózaton keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti adminisztrációs szolgáltatások; értékesítési

módszerekkel kapcsolatos adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten; keresőmotor-optimalizációval

kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítési

szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció
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és menedzsment; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; külföldi üzleti ügyek intézése; nyilvántartásokban

tárolt adatok frissítése és karbantartása; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; számítógépesített

irodai ügyvitel; szerzők és írók üzleti menedzsmentje; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti információs és

tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos

információk biztosítása; értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; globális számítógépes hálózatról

vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; harmadik fél weboldalakból álló címtárainak

biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; hírgyűjtési szolgáltatások; információk biztosítása kereskedelmi

üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján; kereskedelmi információs

szolgáltatások az interneten keresztül; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos

információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; sajtófigyelés; online üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten; üzlettel és marketinggel kapcsolatos

információk vagy vizsgálatok; üzleti információs szolgáltatások online biztosítása számítógépes adatbázisokból

vagy az internetről; üzleti információs jegyzék-szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; üzleti

információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül; üzleti információk

biztosítása globális számítógépes hálózatokon keresztül; üzleti információk aktualizálása számítógépes

 adatbázisban.

 41    Az Egyesült Királyság területén élő és/vagy szolgáltató magyarok és más nemzetiségűek számára nyújtott;

blogírási szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes

hálózaton; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem letölthető); elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus publikációk; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok

online kiadása, publikálása (nem letölthető); digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok

multimédiás megjelentetése; elektronikus szövegek megjelentetése; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és

könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; globális számítógépes

hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; hangoskönyvek kiadása; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadással,

közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadványok megjelentetése; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; kiadói szolgáltatások; kiadói

szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kéziratok korrektúrázása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok

szerkesztése, nem reklámcélokra; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; oktatókönyvek kiadása;

oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; nem

letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok

biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; nem reklámcélú írott szövegek

szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],

kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus
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formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]

kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatási szövegek kiadása; oktatási és képzési útmutatók

kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási tananyagok kiadása; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;

oktatókönyvek megjelentetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online kiadói

szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; online karrier

tanácsadás; prospektusok kiadása; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos

kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások;

szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése;

szövegek kiadása; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában;

szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; szövegírás, a

reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; tördelési szolgáltatások, nem

hirdetési célokra; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; tudományos információs

folyóiratok kiadása; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása;

utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; web-es újságok megjelentetése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon

keresztül; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; audiovizuális

prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus könyvtári szolgáltatások

elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio és/vagy videó információ

formájában; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; feliratok

készítése filmekhez; feliratozás (filmeké); fotóriportok készítése; forgatókönyvírás; hang- és videoanyagok

készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek bérbeadása; információk, magyarázó szövegek és cikkek

rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes hálózatok útján; információnyújtás a zene terén;

információnyújtás kulturális tevékenységekhez; információnyújtás sporttevékenységekhez; internetes

adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

könyvekkel kapcsolatos információnyújtás; filmek feliratozása; könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események szervezése; közvetítésre

szánt hírműsorok elkészítése; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális, szórakoztatási és

sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; népszerű szórakoztató

szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; online jegyirodai

szolgáltatások szórakoztatási célokra; online könyvismertetők megjelentetése; online szórakoztatás; online

szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása

[szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés;

partiszervezési szolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rajongói klubok; rajongói, szurkolói

klubok szervezése; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs

szolgáltatások; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporthíradás; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás;

szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs

tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;

szabadúszó újságírás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős szolgáltatások;

számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online információk; számítógépes játékokkal

kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakozással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás

biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás nyújtása globális kommunikációs
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hálózaton keresztül; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú

audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú

szolgáltatások szervezése; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési

szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatással kapcsolatos

információk biztosítása interneten keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása

számítógépes adatbázisból vagy az internetről; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes

hálózaton keresztül; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; szórakoztatással

kapcsolatos információk biztosítása elektronikus eszközök által; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások szervezése;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások; szövegek készítése

kiadásra; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; születésnapi party- rendezvény szervezése;

tájékoztatás számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; találkozók szervezése és

lebonyolítása a szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás

területén; táncos események szervezése; táncos rendezvények szervezése; táncos rendezvények; táncos bemutatók

szervezése; táncbemutatók szervezése; tanácsadási szolgáltatások a szórakoztatás területén; üdüléssel,

kikapcsolódással kapcsolatos információ; vidéki klubházakban [country clubokban] nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások; vizuális és zenés szórakoztatás

szervezése; vizuális szórakoztatás szervezése; webináriumok szervezése; webszövegírás, tartalomírás

weboldalakra, blogra; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenei

rendezvények szervezése; zenés előadások szervezése; fordítási szolgáltatások; tolmács- és fordítói

 szolgáltatások; tolmács szolgáltatások.

 42    Az Egyesült Királyság területén élő és/vagy szolgáltató magyarok és más nemzetiségűek számára nyújtott:

blog tervezés, készítés; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók jogainak adminisztrálása számítógépes

hálózatokban; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése; szakszövegek írása; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldal használhatóságának tesztelése;

animációk és speciális effektek tervezése; animációk tervezése mások megbízásából; audiovizuális alkotások

tervezése; betűképek tervezése; csomagolási design; csomagolástervezés; csomagolóanyagok és csomagolások

tervezése; dokumentumok sokszorosításával kapcsolatos tervezési szolgáltatások; egyedi tervezési szolgáltatások;

elektronikus oldalak létrehozása; elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az

internetre; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai

tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes

weboldalak összeállításához; grafikai tervezőszolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus

tervezési szolgáltatások; grafikus tervező szolgáltatásai; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak

tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; internetes

platform készítése elektronikus kereskedelemhez; honlap- és weboldal tervezés; honlapfejlesztési szolgáltatások;

honlapkészítési szolgáltatások; honlapok és weboldalak tervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése;

honlapok tervezése; honlaptervezési tanácsadás; háromdimenziós megjelenítés tervezése; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; kereskedelmi tervező

szolgáltatás; lógók tervezése pólókra; lógók tervezése vállalati arculathoz; számítógépes grafikai szolgáltatások;

számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; számítógépes grafikák rendelése (digitális képfeldolgozási

szolgáltatások); számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és

aktualizálása; weboldal tervezés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weblapok tervezése és

kivitelezése; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; weblapok készítése és
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karbantartása mások számára; weboldalak készítése és karbantartása mások számára; vizuális tervezés; védjegyek

tervezése; videografikák számítógéppel támogatott tervezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal

tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap) készítési és karbantartási

szolgáltatás; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára; weboldalak készítése és tervezése;

weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; weboldalak

tervezése hirdetési célokra; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak tervezése és készítése; weboldalak

készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak készítése, tervezése és karbantartása; weboldalak

készítése számítógépes hálózatokhoz; webdesign; márkanevek tervezése; márkatervezési szolgáltatások;

 prospektustervezés; névjegykártyák tervezése; tervezési tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02103

 ( 220 ) 2017.06.27.

 ( 731 )  Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Infusoral

 ( 511 ) 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).

 ( 210 ) M 17 02104

 ( 220 ) 2017.06.27.

 ( 731 )  Lantos Mihály 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs T. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; anyagok művészeknek és rajzolóknak; tanítási és oktatási anyagok.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 17 02115

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintné dr.Jakab Zsófia, Budapest

 ( 541 ) Lépj Velünk!

 ( 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).

  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 02120

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Intellectual Capital Kft. 1/1, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gaudi-Nagy Tamás, Budapest

 ( 541 ) HuminPower G

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02126

 ( 220 ) 2017.06.29.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 02131

 ( 220 ) 2017.06.29.

 ( 731 )  NORDEX Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Daloskönyvek, folyóiratok, hírlevelek, kézikönyvek [útmutatók], könyvek, magazinok, revük [időszaki

lapok]. nyomtatott publikációk. nyomtatványok, tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek és

 berendezések].

  40    Könyvkötészet, nyomtatási, nyomdai szolgáltatások. ofszet-nyomtatás.

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

nem reklámcélú szövegek publikálása, on-line elérhető, elektronikus publikációk, nem letölthetőek, tördelési

 szolgáltatások nem hirdetési célokra.

  42    Grafikai tervezés, szakszövegek írása.

 ( 210 ) M 17 02132

 ( 220 ) 2017.06.29.

 ( 731 )  KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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 02143

 ( 220 ) 2017.06.30.

 ( 731 )  Damniczki Gyula Balázs, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Wilhelm és Társa Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
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 ( 541 ) DAMNICZKI

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02191

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) esti

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

 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 02192

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Szolvegy Kft., Szolnok (HU)

  
( 546 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 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).

 ( 210 ) M 17 02194

 ( 220 ) 2017.07.06.
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 ( 731 )  Szolvegy Kft., Szolnok (HU)

  
( 546 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 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).

 ( 210 ) M 17 02199

 ( 220 ) 2017.07.05.

 ( 731 )  Hrubos Péter, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások (étel és ital szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02200

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02202

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  Shi Lixin, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

 ( 210 ) M 17 02203

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  BEIRUTI ÍZEK Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények.

  39    Szállítás; ételek-italok csomagolása és raktározása; étel-ital házhozszállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02221

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IMPERIS

 ( 511 ) 1    Vegyi termékek mezőgazdasági, kertészeti és erdőgazdálkodási célokra, növényerősítő szerek, vegyi és/vagy

biológiai szerek a növények stresszcsökkentéséhez; növények növekedését szabályozó készítmények,

vetőmagkezelő készítmények, nedvesítőszerek, természetes vagy szintetikus vegyi anyagok szexuális csalogató

 anyagként vagy zavaró anyagként való alkalmazásra, rovarok ellen.

 5    Kártékony állatok irtására és leküzdésére szolgáló szerek, rovarölők, gombaölők, gyomirtók, féregirtók.

 ( 210 ) M 17 02240

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  Li Shengnan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 02241

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  Li Shengnan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 02242

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  Stefan Peller, Horné Mýto (SK)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Csipkék és hímzések; szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak; gombostűk és tűk;

 művirágok.

 ( 210 ) M 17 02243

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  Gera Eszter, Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Szána Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02246

 ( 220 ) 2017.07.11.

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

 ( 541 ) CORPROTECT

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen kardiovaszkuláris készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők emberek számára; tápszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 17 02248

 ( 220 ) 2017.07.12.

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

 ( 541 ) LOLIMEX

 ( 511 ) 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).

 ( 210 ) M 17 02249

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  Nagy Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) TŰZMADÁR

 ( 511 )   33    Csendes borok.

 ( 210 ) M 17 02255

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., 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
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  18    Bőröndök és bevásárlótáskák (utazótáskák); esernyők és napernyők.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  22    Vitorlavásznak, vitorlák.

  24    Textíliák és textiláruk (zászló).

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

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 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).

 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    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02256

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., 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).

  18    Bőröndök és bevásárlótáskák (utazótáskák); esernyők és napernyők.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  22    Vitorlavásznak, vitorlák.

  24    Textíliák és textiláruk (zászló).

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

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 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).

 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    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02257
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 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., 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).

  18    Bőröndök és bevásárlótáskák (utazótáskák); esernyők és napernyők.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  22    Vitorlavásznak, vitorlák.

  24    Textíliák és textiláruk (zászló).

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

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 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).

 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    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02258

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., 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).

  18    Bőröndök és bevásárlótáskák (utazótáskák); esernyők és napernyők.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  22    Vitorlavásznak, vitorlák.

  24    Textíliák és textiláruk (zászló).

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

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

 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    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02259

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., 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).

  18    Bőröndök és bevásárlótáskák (utazótáskák); esernyők és napernyők.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  22    Vitorlavásznak, vitorlák.

  24    Textíliák és textiláruk (zászló).

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

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 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).

 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    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02292

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 731 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 ) KÉKES

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszes italok.
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 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02293

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 731 )  Herczeg Melinda, Deszk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Cérnák; fémfonal hímzéshez; fonalak, cérnák kenderből; gumifonal textilipari használatra; gyapjúfonal;

hímzőcérnák, hímzőfonalak; jutafonalak; kókuszrost szálak és fonalak; lenfonalak, lencérnák; műanyag fonalak

textilipari használatra; műselyem fonalak; pamutszálak, gyapotfonalak; rugalmas cérnák és fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; sodrott fonal és cérna; stoppolócérnák és fonalak; üvegszál textilipari

 használatra; varrófonalak és cérnák; zsenilia fonal.

 26    Aranyhímzés; bojtok,rojtok[rövidáru]; cipésztűk; cipődíszek-; cipőfűzők; cipőfűző lyuk szegő karikák;

cipőkapcsok; cipzárak; cipzárak táskákhoz; csatok, rögzítők fűzőhöz, ruhaderékhoz; csillám flitterek; csipke

paszományok; csipkeszegélyek; díjszalagok; díszjelvények, kitűzők; díszszegők ruhához [paszományáru];

dobozok tűkhöz; ezüst hímzés; felvasalható foltok textiláruk javítására; fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez,

kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz; flitterek ruhára; fodrok, redők [ruházat]; fodrok szoknyára;

függönybehúzó szalagok; füzérek, girlandok (hímzés]; fűzőlyukak ruhákhoz; fűzőtűk; gallérmerevítők; gombok;

gombostűk, nem ékszerészeti cikkek; gombostű párnák; gyapjú csipke; gyöngyszemek, nem ékszerkészítéshez;

 gyűszűk varráshoz; hajpántok.

 ( 210 ) M 17 02294

 ( 220 ) 2017.07.17.

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

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Jófogás Háztól Házig

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

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

lebonyolítása, online reklámhelyek 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.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, 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

szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése, korszerűsítése, kölcsönzése; számítógép

 programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 17 02295

 ( 220 ) 2017.07.17.

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

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

lebonyolítása, online reklámhelyek 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.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, 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

szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése, korszerűsítése, kölcsönzése; számítógép

 programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 17 02296

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Design Terminál Nonprofit Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Design Terminál

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Utazásszervezés.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02297

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  ClinTrial Audit Kft. 100%, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények és cikkek.

  35    Egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 41    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási
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 szolgáltatások.

  42    Biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi ellátással kapcsolatos

információs szolgáltatások; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; emberi egészségügyi szolgáltatások;

gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; otthoni egészségügyi

 szolgáltatások; telefonos egészségügyi információs szolgáltatások.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02298

 ( 220 ) 2017.07.14.

 ( 731 )  BudafokPC Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Ruhajavítás; varrás [javítás].

  40    Ruhák átalakítása.

 ( 210 ) M 17 02308

 ( 220 ) 2017.07.16.

 ( 731 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) BIKETEK

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

 szereplő valamennyi áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02310

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 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
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 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

 ( 210 ) M 17 02311

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 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 02433

 ( 220 ) 2017.08.01.

 ( 731 )  Áron Ház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Áron Ház

 ( 511 )  19    Ajtókeretek, nem fémből ajtók; nem fémből (1) ajtók, nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; biztonsági

üveg előtetők, nem fémből; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra (1); díszlécek párkányokhoz,

nem fémből, építési célokra (2); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1); keretek (nem fémből) üvegezett

ablakokhoz (2); külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból; műanyagsínek [építőanyagok]; nem fém

 ablakpárkányok; nem fém építőanyagok; redőnyök, nem fémből; szigetelő üveg [építkezés].

 ( 210 ) M 17 02479

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Spike Cable Networks Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Delaware), New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PUMPED

 ( 511 )  41    Szórakoztató szolgáltatások vidámparki járművek és látványosságok formájában, szórakoztató-, sport- és

kulturális szolgáltatások, rádió- és televízió műsorok készítése; filmek és élő szórakoztató műsorok készítése;

animációs filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; szórakoztatási

szolgáltatások mozifilmek formájában, televíziós szórakoztatás, élő szórakoztató műsorok és bemutatók,

könyvek, magazinok és időszaki kiadványok kiadása; tájékoztatás szórakoztatási szolgáltatásokról a felhasználók

számára a világhálón, az interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; tánc show-k, zenei show műsorok

és videós díjkiosztó show-k; vígjátékok, játék show-k és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről

történő közvetítése; élő zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és

televíziós díjátadó események szervezése; divathoz és stílushoz kapcsolódó szórakoztató bemutatók szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás a világhálón keresztül.

 ( 210 ) M 17 02480

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Spike Cable Networks Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Delaware), New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PUMPEDÉK
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 ( 511 )  41    Szórakoztató szolgáltatások vidámparki járművek és látványosságok formájában, szórakoztató-, sport- és

kulturális szolgáltatások, rádió- és televízió műsorok készítése; filmek és élő szórakoztató műsorok készítése;

animációs filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; szórakoztatási

szolgáltatások mozifilmek formájában, televíziós szórakoztatás, élő szórakoztató műsorok és bemutatók,

könyvek, magazinok és időszaki kiadványok kiadása; tájékoztatás szórakoztatási szolgáltatásokról a felhasználók

számára a világhálón, az interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; tánc show-k, zenei show műsorok

és videós díjkiosztó show-k; vígjátékok, játék show-k és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről

történő közvetítése; élő zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és

televíziós díjátadó események szervezése; divathoz és stílushoz kapcsolódó szórakoztató bemutatók szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás a világhálón keresztül.

 ( 210 ) M 17 02481

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Formatex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02513

 ( 220 ) 2017.08.08.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány, nyers vagy feldolgozott; dohánytermékek, dohánypótlók (nem gyógyászati célra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír, cigarettatekercsek, cigarettaszűrők;

zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézigépek dohány papírtekercsbe történő befecskendezésére; elektronikus

cigaretták; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; melegítendő dohánytermékek; elektronikus eszközök és

 részeik cigaretta vagy dohánymelegítés céljából.

 ( 210 ) M 17 02525
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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 02526

 ( 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
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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 02527

 ( 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
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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 02528

 ( 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 02529

 ( 220 ) 2017.08.09.
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 ( 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 02669

 ( 220 ) 2017.08.24.

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

  

( 546 )

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

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02725

 ( 220 ) 2017.08.29.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; Motorkerékpár
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kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 17 02734

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalamazó Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Csomagoláshoz szolgáló műanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), szüretelőzsák, nagyméretű

szemeteszsák, szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos szemeteszsák, takarófólia,

simítózáras tasakok, hütőtasak, uzsonnás tasak; ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka (jéggolyó)

tasak; védőkesztyű (női-férfi); esőkabát; asztalterítő; zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska; műanyag fóliák

 (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca csomagoló).

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02735

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  "SYDNEX" Csomagolóanyag Gyártó és Forgalamazó Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HEWA

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Csomagoláshoz szolgáló műanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), szüretelőzsák, nagyméretű

szemeteszsák, szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos szemeteszsák, takarófólia,

simítózáras tasakok, hűtőtasak, uzsonnás tasak; ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka (jéggolyó)

tasak; védőkesztyű (női-férfi); esőkabát; asztalterítő; zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska; műanyag fóliák

 (frissentartó fólia, sztreccsfólia, habtálca csomagoló).

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
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kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02739

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Németh Ibolya 100%, Sorokpolány (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Péter, Szombathely

 ( 541 ) Don Pepito

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02748

 ( 220 ) 2017.09.01.

 ( 731 )  FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

 szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02749

 ( 220 ) 2017.09.01.

 ( 731 )  FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

 szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02753

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Víz Angyal Catering Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) VÍZANGYAL

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek; haj- és bőrápoló szerek; test- és szépségápoló készítmények.

 ( 210 ) M 17 02758

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  MAD TATU LLC, Miami FL (US)

 ( 740 )  Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 02760

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KOLORCOUNTRY-A SZÍNES TÉRSÉG

 ( 511 )   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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02770

 ( 220 ) 2017.09.05.

 ( 731 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) "BELSŐ SEGÉLY"

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

 áru).

  35    Reklámozás.

 42    Alkoholos italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki szakértői

 tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02778

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Gao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 02840

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUNGARIAN GRAND PRIX

 ( 511 ) 3    Szappanok; folyékony szappanok; tisztító termékek a test számára, különösen tisztító folyadékok, szépség

maszkok, tisztító habok, tisztító krémek, tisztító gélek és tisztító tej; zuhanyzselék és krémek; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; illatszer készítmények; kölnivizek; illóolajok; füstölők; borotválkozás előtti és

borotválkozás utáni folyadékok; borotválkozó krémek, borotválkozó zselék; balzsamok; szájápolási termékek,

különösen fogkrémek, szájöblítők; dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra; bőrápoló krémek,

szépségápoló krémek, hidratáló krémek; arctisztító krémek; sminkeltávolító készítmények;
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összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; napvédő folyadékok; hajfestékek, hajgélek, hajkrémek,

hajspray; piperecikkek; kozmetikai krémek; sminkkészítmények; szemhéjfestékek; arcpúder; kozmetikai eruzák;

dekormatricák kozmetikai használatra; tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények háztartási használatra,

 nem autómosó készítmények; tisztító kréta; mosószerek; polírozó, fényesítő krémek.

6    Nemesfémek és ötvözeteik, fémércek; vasáruk, kis fémáruk; nemesfém gyűrűk kulcshoz; fémláncok;

nemesfém-szobrocskák; érmék, táblák, trófeák, szegecsek, pajzsok közönséges fémből; fém jármű emblémák;

fémből készült törölköző adagolók, rögzítettek; fémből készült adagolók kéztörlőkhöz, papírszalvétákhoz,

 konyhai papírokhoz; más osztályokba nem tartozó fémből készült áruk.

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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; szemüveg; napszemüveg; vakításgátló szemüvegek;

vakításgátló ellenzők; zsinórok napszemüveghez és szemüveghez; kontaktlencse; tárolók kontaktlencséhez;

távcsövek; mágnesek; díszítő mágnesek; iránytűk, tájolók, kompaszok; hang és kép felvételére, továbbítására,

szerkesztésére, keverésére és másolására szolgáló készülékek; rádiók; autórádiók; adóvevők; televíziókészülékek;

lapos képernyők; folyadékkristályos kijelzők; plazma képernyők; (HD) nagyfelbontású televízió készülékek;

házimozi rendszerek; videó felvevők; CD lejátszók; hordozható CD lejátszók; DVD lejátszók; MP3 lejátszók;

digitális zene olvasására szolgáló készülék; magnók [kazetták lejátszásához]; hordozható magnók [kazetták

lejátszásához]; minilemez lejátszók; hordozható rádiók; hangszórók; adatfeldolgozó készülék; fejhallgató;

fülhallgató; mikrofonok; távvezérlő berendezés; elektromos távgyújtó készülékek; elektronikus ajtó szerkezetek

távirányítású ajtónyitásra és -zárásra; navigációs készülék; kézi számítógépek (PDA); számítógépek;

adatfeldolgozók; számítógépes billentyűzetek; monitorok (számítógépes hardver); monitorok (számítógépes

programok); modemek; számítógépes hordtáskák; egér [számítógép periféria]; egérpad; elektronikus zseb

fordítógépek; diktafonok; elektronikus határidőnaplók és jegyzetfüzetek; elektronikus kiadványok; szkennerek

(adatfeldolgozó berendezések); számítógépekkel használható nyomtatók; másolók (fotográfiai-, elektrosztatikus-,

hömásolók); telefaxgépek; telefonkészülékek; üzenetrögzítők; videotelefonok; hordozható telefonok; tokok

mobihelefonokhoz; kihangosító készletek telefonokhoz; fülhallgatók és fejhallgatók mobiltelefonokhoz;

billentyűzetek mobiltelefonokhoz; letölthető csengőhangok és grafikus ábrázolások mobihelefonokhoz; szíjak

mobiltelefonokhoz; hordtáskák mobiltelefonokhoz; okostelefonok; számológépek; hitelkártya-olvasó gépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; pénzszállító gépek; bankjegykiadó automaták; videokamerák, kamkorderek;

kamerák (fényképezés); filmfelvevő készülékek; vetítőberendezések; exponált filmek; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; kamerák és kamera tartozékok és szíjak, elemek; "karaoke"

felvevők és lejátszók; számítógépes szoftver (rögzített); szoftver játékhoz; számítógépesprogramok (programok),

rögzített; szoftver; számítógépes programok és adatbázisok; védőszűrők; számítógép képernyők; videolemezek,

videokazetták, mágnesszalagok, mágneslemezek, DVD-k, hajlékony lemezek, optikai lemezek, kompakt lemezek,

mini-lemezek, CD-ROM-ok, az előbbiekben felsoroltak üresen vagy előre felvett zenével, hanggal vagy képekkel

(mozgógépekkel is); videojáték-kazetták; videojáték-lemezek; szoftver játékhoz; szimulátorok járművek

kormányzásához és vezérléséhez; hologramok; mágneskártyák (kódok); hordozható elektronikus tárolóeszközök:

"pendrive-ok", "meghajtók", "kivehető meghajtók", USB-kulcsok és egyéb tároló információs eszközök; chipek

(integrált áramkörök); mágneses kódolt mobil kártyák; integrált áramkörös számítógépes chipet tartalmazó

kártyák; integrált áramkörös kártyák (okoskártyák); személyi igazolványok, mágneses; chip kártyák; mágnesesen

kódolt kártyákon levő adatok igazolására alkalmas készülékek; riasztók; füstérzékelők; szélirányt jelző

szélzsákok; fotovoltaikus cellák; napelemek; távolságmérő készülék; sebességmérő készülékek (fotózás);

precíziós mérőberendezések, sebességmutatók, időregisztráló berendezés, jármű abroncsokban levő

nyomáscsökkenését automatikusan jelző készülékek; nyomásmérő eszközök; nyomásmérő készülékek;
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nyomásjelzők; elektronikus kiadványok (letölthetők); internetről letölthető elektronikus kiadványok; elektronikus

térképek; audiovizuális vevőkészülékek; erősítők, röntgencsövek nem orvosi célra; katódsugárcsövek;

számítógépes szoftverek szövegek, grafikák, képek, elektronikus kiadványok szerkesztésére, letöltésére,

továbbítolására, kódolására, dekódolására, megjelenítésére, tárolására és szervezésére; parabola antennák;

számítógépes lemezmeghajtók; félvezetők; integrált áramkörök; újratölthető elemek; processzorok (központi

feldolgozó egységek); elektromos átalakítók; elektromos kábelek; sport védősisakok; mágneses azonosító

karkötők; jegykiadók; tűzálló ruházat; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; balesetvédelmi kesztyűk;

védőszemüvegek; füldugók búvároknak; védősisakok sporthoz; elektromos akkumulátorok járművekhez;

számítógépes szoftverek, különösen üzenetek, szövegek, képek, archívumok, audiovizuális és audio- és videó

tartalmak, valamint egyéb adatok átvitelére, rögzítésére, másolására, képi megjelenítésére, szervezésére,

menedzsmentjére, kezelésére és felülvizsgálatára továbbítására két vagy több felhasználó közötti kommunikáció

 megkönnyítése érdekében a globális számítógépes hálózaton keresztül.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint nemesfémből vagy azok bevonatával készült áruk, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; féldrágakövek; órák és időmérő készülékek; ékszerek;

nyakláncok (ékszerek); gyűrűk (ékszerek); fülbevaló; ékkövek (drágakövek); órák; karórák, szíjak órákhoz,

asztali és faliórák; stopperóra; elektromos órák; ingák (óragyártás); érmek, medálok (ékszerek); függők

(ékszerekhez) - bizsuk (ékszerek); brossok (ékszerek); karkötők (ékszerek); dísztűk (ékszerek); nyakkendő

csipeszek; nyakkendőtűk; mandzsettagombok; nemesfém emlékérmek; emléktáblák, trófeák, nemesfém szobrok;

nemesfém-szoborfigurák (szobrocskák); szobrok; díszítő tűk kalapokhoz, dohányzási cikkek nemesfémekből;

kulcstartók (apró díszekkel vagy fityegőkkel; játékos kulcstartók; szíjak kulcsokhoz; amulettek (ékszerek); díszek

 (ékszerek); érmék; medálok nem nemesfémből.

 18    Bőr és bőrutánzatok és ezekből az anyagokból készült áruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állati

bőrök, nyersbőrök; poggyász, hordtáskák; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hevederek és nyerges

áruk; nyakörvek állatok számára; bőr pórázok; ruhák állatoknak; bőr és műbőr; bőrszíjak; esernyők; napernyő;

sporttáskák (kivéve azokat, amelyeket az általuk tervezett áruknak megfelelően alakítottak ki); szabadidős táskák;

hátizsákok, hátitáskák; útitáskák, iskolatáskák; övtáskák, kézitáskák, bőrzsákok; strandtáskák, ruhatáskák

utazáshoz; öltöny táskák; bőröndök; bőrpántok (nyerges áruk); kofferek; utazótáskák; kerekes táskák; aktatáskák

(bőráruk); üres piperetáskák; neszesszerek; kulcstartók (bőráruk); pénztárcák; erszények; poggyász címketartók;

dobozok, tartók bőrből; névjegytartók, kártyatartók; bőrből készült ruházati cikkek, gallérok és pórázok

 háziállatok számára.

 21    Háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok (nem nemesfémből vagy ezekkel bevont); fésűk és szivacsok;

kefék (kivéve festő ecseteket); kefegyártáshoz használt anyagok; tisztítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig

megmunkált üveg, kivéve épületüvegek; üvegáru, porcelán és fajansztárgyak, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; háztartási edények; konyhai eszközök; háztartási vagy konyhai használatra szolgáló tartályok;

felszerelt piknik kosarak (beleértve az edényeket); üvegpalackok (tartályok); keverő kanalak (konyhai eszközök);

nem elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; vágódeszkák konyhai használatra; tálcák háztartási

használatra; jeges vödrök, hűtő vödrök; kézi keverőpalackok (shakerek); cukortartók; fedeles kupák, fémkupák;

söröskorsók; csészék; üvegáru italokhoz; dekantálók; edények; pohár alátétek; csészealjak üvegek

(tárolóedények); teáskannák; kesztyűk háztartási célra; palacknyitók; dugóhúzók; sörnyitók; palackok,

hőszigetelő palackok; élelmiszer- és italtartályok; nem elektromos hűtők élelmiszerekhez és italokhoz; fém

dobozok papírtörülközők adagolásához; fésűk; hajkefék; fogkefék; fogselyem; porcelán-, terrakotta- vagy

üvegszobrok; porcelán-, terrakotta vagy porcelán szobrocskák; motorsporthoz kapcsolódó szobrok, szobrocskák,

figurák, dísztárgyak és trófeák porcelánból, terrakottából vagy üvegből; dekoratív üvegtálcák; nem nemesfémből

készük díszdobozok; szárítóállványok mosáshoz; ruhaállványok (szárításhoz); papírkosarak; etetők állatoknak;

 ketrecek lakásban tartott kisállatokhoz.

 25    Ruházat, lábbelik, fejfedők; ruhák; cipők és lábbelik; szandálok; sportcipők; csizmák; kalapáruk; ingek;

kötöttáru (ruházat); pulóverek; ujjatlan pulóverek; pólók; mellények; ujjatlan mezek, sportingek; öltözékek;

szoknyák; alsóneműk; fürdőruhák; fürdőköpenyek; rövidnadrágok; hosszúnadrágok; szvetterek; melegítő felsők;
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kimonó; kötött sapkák; sapkák; sapkák; selyemövek, vállszalagok; sálak; kendő; sapkaellenzők; bandana kendők;

tréningruhák; dzsekik; sport dzsekik; jelző mellények; blézerek; vízálló ruházat; kabátok; egyenruhák; ruházat

gépkocsivezetőknek; nyakkendők; csuklópántok; fejpántok; kesztyűk; kötények; partedlik, előkék nem papírból;

pizsamák; csecsemő- és gyermekruházat; zoknik és harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők; övek; nadrágtartók.

 28    Játékok, gyermekjátékok és játékszerek; videojáték-gépek; gimnasztikai- és sportcikkek, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; karácsonyfa dekorációk; játéklabdák; léggömbök; labdákjátékokhoz; társasjátékok;

csocsóasztalok; plüss babák; plüss játékok; játékautók; távirányítós játékautók; játék robogók; puzzle-k; kirakós

játékok; felfújható játékok; játékkártyák; kaparós sorsjegyek; konfetti; tornaszerek és sport termékek; ütők;

tornaeszközök; golf felszerelés; golfütők; golfkesztyűk; területjelzők; golflabda találatjelzők; golfzsákok

kerekekkel vagy anélkül; golfütőfejtartók; golf elütő pöckök; sporttáskák és tartók sportcikkek szállítására; parti

kalapok papírból(játékok); hordozható játékok folyadékkristályos kijelzővel; berendezések játékokhoz, kivéve

azokat, amelyek külső kijelzővel vagy monitorral történő használatra lettek kifejlesztve; előfizetéses automata

játékok (gépek); pénzbedobós gépek; elektronikus videojáték-gépek játéktermekhez; érmebedobással indítható

játék- és szórakoztató gépek; automata szórakoztatógépek; joystick játékkonzolokhoz; televíziókészülékeken való

használatra alkalmas elektronikus játékberendezések; elektronikus játékeszközök, amelyek nem használhatók

televíziókészülékeken; kézi videojátékkészülékek; videojáték-gépek; játékkonzolok; elektronikus

játékberendezések, kiegészítők elektronikai játékberendezésekhez; hangvezérelt vagy kézi működtetésű

játékvezérlők; joystickek videojátékokhoz; elektronikus játékkészülékek folyadékkristályos kijelzőkkel; hab kéz

(játék); robotok (játékok) szórakoztatásra; vidámparki hinták, berendezések; méretarányos jármű modellek;

 játéksárkányok; görkorcsolya; gördeszkák; játékok házi kedvenceknek.

 ( 210 ) M 17 02841

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR NAGYDÍJ

 ( 511 ) 3    Szappanok; folyékony szappanok; tisztító termékek a test számára, különösen tisztító folyadékok, szépség

maszkok, tisztító habok, tisztító krémek, tisztító gélek és tisztító tej; zuhanyzselék és krémek; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; illatszer készítmények; kölnivizek; illóolajok; füstölők; borotválkozás előtti és

borotválkozás utáni folyadékok; borotválkozó krémek, borotválkozó zselék; balzsamok; szájápolási termékek,

különösen fogkrémek, szájöblítők; dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra; bőrápoló krémek,

szépségápoló krémek, hidratáló krémek; arctisztító krémek; sminkeltávolító készítmények;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; napvédő folyadékok; hajfestékek, hajgélek, hajkrémek,

hajspray; piperecikkek; kozmetikai krémek; sminkkészítmények; szemhéjfestékek; arcpúder; kozmetikai eruzák;

dekormatricák kozmetikai használatra; tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények háztartási használatra,

 nem autómosó készítmények; tisztító kréta; mosószerek; polírozó, fényesítő krémek.

6    Nemesfémek és ötvözeteik, fémércek; vasáruk, kis fémáruk; nemesfém gyűrűk kulcshoz; fémláncok;

nemesfém-szobrocskák; érmék, táblák, trófeák, szegecsek, pajzsok közönséges fémből; fém jármű emblémák;

fémből készült törölköző adagolók, rögzítettek; fémből készült adagolók kéztörlőkhöz, papírszalvétákhoz,

 konyhai papírokhoz; más osztályokba nem tartozó fémből készült áruk.

 18    Bőr és bőrutánzatok és ezekből az anyagokból készült áruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állati

bőrök, nyersbőrök; poggyász, hordtáskák; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hevederek és nyerges

áruk; nyakörvek állatok számára; bőr pórázok; ruhák állatoknak; bőr és műbőr; bőrszíjak; esernyők; napernyő;

sporttáskák (kivéve azokat, amelyeket az általuk tervezett áruknak megfelelően alakítottak ki); szabadidős táskák;

hátizsákok, hátitáskák; útitáskák, iskolatáskák; övtáskák, kézitáskák, bőrzsákok; strandtáskák, ruhatáskák

utazáshoz; öltöny táskák; bőröndök; bőrpántok (nyerges áruk); kofferek; utazótáskák; kerekes táskák; aktatáskák

(bőráruk); üres piperetáskák; neszesszerek; kulcstartók (bőráruk); pénztárcák; erszények; poggyász címketartók;
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dobozok, tartók bőrből; névjegytartók, kártyatartók; bőrből készült ruházati cikkek, gallérok és pórázok

 háziállatok számára.

 21    Háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok (nem nemesfémből vagy ezekkel bevont); fésűk és szivacsok;

kefék (kivéve festő ecseteket); kefegyártáshoz használt anyagok; tisztítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig

megmunkált üveg, kivéve épületüvegek; üvegáru, porcelán és fajansztárgyak, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; háztartási edények; konyhai eszközök; háztartási vagy konyhai használatra szolgáló tartályok;

felszerelt piknik kosarak (beleértve az edényeket); üvegpalackok (tartályok); keverő kanalak (konyhai eszközök);

nem elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; vágódeszkák konyhai használatra; tálcák háztartási

használatra; jeges vödrök, hűtő vödrök; kézi keverőpalackok (shakerek); cukortartók; fedeles kupák, fémkupák;

söröskorsók; csészék; üvegáru italokhoz; dekantálók; edények; pohár alátétek; csészealjak üvegek

(tárolóedények); teáskannák; kesztyűk háztartási célra; palacknyitók; dugóhúzók; sörnyitók; palackok,

hőszigetelő palackok; élelmiszer- és italtartályok; nem elektromos hűtők élelmiszerekhez és italokhoz; fém

dobozok papírtörülközők adagolásához; fésűk; hajkefék; fogkefék; fogselyem; porcelán-, terrakotta- vagy

üvegszobrok; porcelán-, terrakotta vagy porcelán szobrocskák; motorsporthoz kapcsolódó szobrok, szobrocskák,

figurák, dísztárgyak és trófeák porcelánból, terrakottából vagy üvegből; dekoratív üvegtálcák; nem nemesfémből

készük díszdobozok; szárítóállványok mosáshoz; ruhaállványok (szárításhoz); papírkosarak; etetők állatoknak;

 ketrecek lakásban tartott kisállatokhoz.

 28    Játékok, gyermekjátékok és játékszerek; videojáték-gépek; gimnasztikai- és sportcikkek, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; karácsonyfa dekorációk; játéklabdák; léggömbök; labdákjátékokhoz; társasjátékok;

csocsóasztalok; plüss babák; plüss játékok; játékautók; távirányítós játékautók; játék robogók; puzzle-k; kirakós

játékok; felfújható játékok; játékkártyák; kaparós sorsjegyek; konfetti; tornaszerek és sport termékek; ütők;

tornaeszközök; golf felszerelés; golfütők; golfkesztyűk; területjelzők; golflabda találatjelzők; golfzsákok

kerekekkel vagy anélkül; golfütőfejtartók; golf elütő pöckök; sporttáskák és tartók sportcikkek szállítására; parti

kalapok papírból(játékok); hordozható játékok folyadékkristályos kijelzővel; berendezések játékokhoz, kivéve

azokat, amelyek külső kijelzővel vagy monitorral történő használatra lettek kifejlesztve; előfizetéses automata

játékok (gépek); pénzbedobós gépek; elektronikus videojáték-gépek játéktermekhez; érmebedobással indítható

játék- és szórakoztató gépek; automata szórakoztatógépek; joystick játékkonzolokhoz; televíziókészülékeken való

használatra alkalmas elektronikus játékberendezések; elektronikus játékeszközök, amelyek nem használhatók

televíziókészülékeken; kézi videojátékkészülékek; videojáték-gépek; játékkonzolok; elektronikus

játékberendezések, kiegészítők elektronikai játékberendezésekhez; hangvezérelt vagy kézi működtetésű

játékvezérlők; joystickek videojátékokhoz; elektronikus játékkészülékek folyadékkristályos kijelzőkkel; hab kéz

(játék); robotok (játékok) szórakoztatásra; vidámparki hinták, berendezések; méretarányos jármű modellek;

 játéksárkányok; görkorcsolya; gördeszkák; játékok házi kedvenceknek.

 ( 210 ) M 17 02845

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  CSM Holding Kft., Rábacsécsény (HU)

 ( 740 )  Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda (Dr. Ungár Bence), Budapest

 ( 541 ) eKARUS

 ( 511 )   12    Szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; autóbusz; trolibusz.

 ( 210 ) M 17 02851

 ( 220 ) 2017.09.13.

 ( 731 )  FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KiwiSun Bioszolárium

 ( 511 )  44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

 szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 21. szám, 2017.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2469



 ( 210 ) M 17 02865

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díszletek kölcsönzése; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;

filmgyártás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogram készítése; színházi produkciók;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; világítóberendezések

kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi

 közvetítés céljából.

 ( 210 ) M 17 02866

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Tej, tejtermékek.

 ( 210 ) M 17 02869

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej; tejföl; joghurtok; krémsajtok; tejtermékek.
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 ( 210 ) M 17 02871

 ( 220 ) 2017.09.14.

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

 ( 541 ) POSTINUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02872

 ( 220 ) 2017.09.14.

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

 ( 541 ) POSTIUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02873

 ( 220 ) 2017.09.14.

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

 ( 541 ) ESCUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02874

 ( 220 ) 2017.09.14.

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

 ( 541 ) POSTUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02879

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászati termékek és sütemények, fagylaltok.

 ( 210 ) M 17 03108

 ( 220 ) 2017.10.03.

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

 ( 541 ) SORBIFER

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 17 03121

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marina Portside by Cordia

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 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 03196

 ( 220 ) 2017.10.10.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 131 darab közlést tartalmaz.
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