
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 01927

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  Szabó László, Maklár (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Tímea, Eger

 ( 541 ) FruitPress

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

 ( 210 ) M 16 02641

 ( 220 ) 2016.08.13.

 ( 731 )  Viva Technologies Limited, London (GB)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIVA.COM

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; számítógépes szoftverek; számítógéphez kialakított perifériák; elektronikus

adatfeldolgozó felszerelések, berendezések; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; számítógép

 összetevők és alkatrészek; elektronikus memóriaegységek; elektromos vezérlőberendezések.

 38    Kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére; távközlési szolgáltatások; adatátviteli

szolgáltatások; képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő

elektronikus továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; szimultán televíziós közvetítés

globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; online video-on-demand

 szolgáltatáson keresztül biztosított video- és audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása.

 41    Rádió- és televízióműsorok készítése; filmgyártási szolgáltatások; filmforgalmazás; nem letölthető filmek és

 televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása igény szerinti video on demand [vod] szolgáltatáson keresztül.

 ( 210 ) M 16 04079

 ( 220 ) 2016.12.30.

 ( 731 )  Eideh Titanilla, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók

részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti információk; üzleti

hatékonysági szakértő; üzleti értékelések; szponzorok felkutatása; személyzet kiválasztása pszichológiai

eljárásokkal; szakmai önéletrajz írása mások számára; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; piackutatás; piaci

tanulmányok; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; munkaerő-toborzás; marketing szolgáltatások;; karrier tanácsadás; konzultáció

 személyzeti kérdésekben; kiszervezett vállalatirányítás; állásközvetítő irodák.

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; mentorálás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, videók nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás].

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; spiritiszta tanácsadás; személyi stílustanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00478
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 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Fördős Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Puskás Martina, Békéscsaba

 ( 541 ) Felzabáltuk

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés.

 ( 210 ) M 17 00937

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Okos élelmiszer

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01295

 ( 220 ) 2017.04.21.

 ( 731 )  Nakama & Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyarország Szépe

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások, hirdetési- és

 reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások.

 41    Bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célkoból, előadóművészek

 szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve reklámfilmek.

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 17 01336

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Skribanek Antal, Kistokaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Körömápoló készítmények; körömdíszítő matricák; körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények;

 körömlakkok; műkörmök.

8    Elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők, körömpolírozók; körömágy bőr vágó csipeszek;

körömreszelő; körömreszelő, elektromos; körömvágók, elektromos, vagy nem elektromos; manikűrkészletek;

 manikűrkészletek, elektromos; ollók; pedikűrkészletek.

 11    Ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; világító berendezések és készülékek (műkörmös asztali

 lámpa).

 ( 210 ) M 17 01345

 ( 220 ) 2017.04.26.
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 ( 731 )  Ovi-Foci Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) heritage of Buzánszky

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

dzsekik; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1);

lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyaksálak [sálak]; öltönyök; papucsok; pólók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak

[nyaksálak]; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 28    Csörgők [játékszerek]; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékok; játékszerek;

karikadobálós játékok; karikajátékok; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; sporthálók; tornabotok;

 tornaeszközök.

 41    Akadémiák [oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

könyvkiadás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; óvodák;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 01346

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  Ovi-Foci Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

dzsekik; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1);

lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyaksálak [sálak]; öltönyök; papucsok; pólók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak

[nyaksálak]; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 28    Csörgők [játékszerek]; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékok; játékszerek;

karikadobálós játékok; karikajátékok; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; sporthálók; tornabotok;

 tornaeszközök.

 41    Akadémiák [oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

könyvkiadás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; óvodák;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 01371

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai 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).

 ( 210 ) M 17 01570

 ( 220 ) 2017.05.14.

 ( 731 )  Blue Ideas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01578

 ( 220 ) 2017.05.11.

 ( 731 )  Lippert Szandra, Budapest (HU)

 Kiss Jenő, Budapest (HU)

 ( 740 )  LEÉ Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 17 01598

 ( 220 ) 2017.05.17.

 ( 731 )  Heiszer Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   11    Hűtőberendezések; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések.

 35    Hűtő-, vízsterilizáló és vízszűrő berendezésekkel kapcsolatos reklámozás; hűtő-, vízsterilizáló és vízszűrő

berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; hűtő-, vízsterilizáló és vízszűrő berendezésekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtő-, vízsterilizáló és vízszűrő berendezésekkel kapcsolatos

 kereskedelmi adminisztráció és irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; forgalmazási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01650

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  4N Gasztronómia Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Stand 25

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01672

 ( 220 ) 2017.05.23.

 ( 731 )  Arkánum X Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) VINGARDIUM

 ( 511 )   35    Ételek, italok kiskereskedése fesztiválokon, rendezvényeken.

  41    Fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok szervezése, lebonyolítása.

  43    Vendéglátás fesztiválokon és különféle rendezvényeken.

 ( 210 ) M 17 01673

 ( 220 ) 2017.05.23.

 ( 731 )  Arkánum X Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ételek, italok kiskereskedése fesztiválokon, rendezvényeken.

  41    Fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok szervezése, lebonyolítása.

  43    Vendéglátás fesztiválokon és különféle rendezvényeken.

 ( 210 ) M 17 01683

 ( 220 ) 2017.05.24.

 ( 731 )  Xue Yichun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Optikai eszközök.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 01688

 ( 220 ) 2017.05.24.

 ( 731 )  Nutripharma Hungaria Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra;

biotrágyák; biotrágyák talajkezelésre; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra; gyökerezést elősegítő

ültetési, palántázási adalékanyagok; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra];

mikroorganizmusok hozzáadásával készült trágyázószerek; mikroorganizmusok növények növekedésének

stimulálására; lombtápok; növények növekedését szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények;

növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; növényeknövekedését elősegítő,

mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi vagy

állatgyógyászati használatra]; növényerősítő készítmények; növénytápláló készítmények; talajjavító adalékok;

talajjavító anyagok, szerek; talajjavítók kertészeti használatra; talajjavítók mezőgazdasági használatra;

 tápanyagok növények számára.

5    Gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; bakteriológiai készítmények gyógyászati célokra;

bakteriális készítmények gyógyászati célokra; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

bakteriális készítmények állatgyógyászati célokra; állatgyógyászati készítmények; élő sejtek állatgyógyászati

célokra; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények; gyógyszerészetikészítmények állatgyógyászati használatra;

Gyógyszerészeti készítmények állatokszámára; gyógyászati állateledel-adalékok; táplálék-kiegészítők

állatgyógyászati célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; állatgyógyászati készítmények

bélbaktériumok kezelésére; az anyagcsere-betegségek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az

anyagcsere-betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az anyagcserére ható gyógyszerek; az

endokrinrendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az endokrinrendszer

betegségeinek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az endokrinrendszer rendellenességeinek

kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az endokrinrendszer rendellenességeinek megelőzésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott betegségek megelőzésre szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

gyógyászati célokra adaptált italok; gasztrointesztinális [emésztőrendszeri] készítmények; gyógyhatású

élelmiszerek terápiás célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti összetételek;

gyomor- és bélbetegségek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; immunerősítők; mikrobiális eredetű

rákellenes készítmények; mikrobás eredetű daganatellenes készítmények; táplálékkiegészítők és diétás

készítmények; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények

gyógyászati használatra; diétás termékek betegeknek; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás ételek

betegek számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek

formájában; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítőként használható
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gyógyélelmiszerek; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; humán

étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők; tápanyag-adalékok állatoknak szánt élelmiszerekhez, gyógyászati célokra;

táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

 használatra.

 31    Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; tápkészítmények kutyáknak;

tápkészítmények macskáknak; táplálék házikedvenceknek; táplálékok, tápok farmon tartott állatoknak;

 táplálékok, tápok tejelő állatoknak.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; étrendi és táplálkozási

útmutatás; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási

tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos

információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; súlyszabályozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; testsúlycsökkentő programok

tervezése; terápiás szolgáltatások; állatorvosi és mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási

szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatetetési tanácsadás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási,

 kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; gazdálkodás(növények).

 ( 210 ) M 17 01692

 ( 220 ) 2017.05.23.

 ( 731 )  K&H Transz Fuvarozó Kft., Keszthely (HU)

 ( 740 )  Király Sándor, Balatonberény

 ( 541 ) KIRÁLY SÖR

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 01807

 ( 220 ) 2017.06.02.

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

 ( 541 ) Neocol

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01813

 ( 220 ) 2017.06.02.

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

 ( 740 )  dr. Szabó Attila; Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 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 01891

 ( 220 ) 2017.06.12.

 ( 731 )  NAMASTE Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fusion Hot Yoga

 ( 511 )  41    Jógához kapcsolódó oktató, képzési és tanítási szolgáltatások; jógával kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01921

 ( 220 ) 2017.06.14.

 ( 731 )  BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01945

 ( 220 ) 2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 10    Cumik, cumik cumisüvegekhez; cumisüveg szelepek; cumisüvegtartók; elektromos melegítő párnák orvosi

célokra; elemzőkészülékek gyógyászati használattá; fizikoterápiás készülékek; hallásvédő eszközök; hőmérők

gyógyászati célokra; inhaláló készülékek; inhaláló készülékek; mellszívók; orrszívók; ortopédiai cikkek;

ortopédiai cipőtalpak; orvosi kvarclámpák; szoptatáshoz használt készülékek; takarók, elekttomos fűtésű,

 gyógyászati használatta; UV lámpák gyógyászati célokra.

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

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

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 16    Átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bérmentesítő gépek [irodagépek]; bónok,

utalványok; borítékok [papíráruk]; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek,

kézi; címtáblák címezőgépekhez; csomagolópapír; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;

festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverö csészék művészek részére; festéklapok iratmásoló gépekhez;

festéklapok másológépekhez; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz; festéktálcák; festmények [képek],

keretezve vagy anélkül; grafikai reprodukciók; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru];

irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír;

írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok

[irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomat készítéshez]; kártyák; katalógusok;

keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; laminálok irodai használatra; naptárak; noteszok (1);

 noteszok (2); papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; rajzeszközök; rajzkészletek; tollak [irodai cikkek].

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és 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).

 28    Drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; fitnesz gépek; hordozható játékok folyadékkristályos

képernyővel, kijelzővel; játékautók; játékok; joystickek, botkormányok videojátékokhoz; karácsonyfadíszek, a

világítási cikkek és édességek kivételével; távvezérlésű játékjárművek; tornaeszközök, vezérlőberendezések

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; videojátékok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 02029

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Immobilia Zrt., Budapest (HU)

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

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02151

 ( 220 ) 2017.07.03.

 ( 731 )  BENFISH EURO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Babó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02225

 ( 220 ) 2017.07.11.

 ( 731 )  VitaEuroLine Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 ) Mabenni

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02226

 ( 220 ) 2017.07.11.

 ( 731 )  VitaEuroLine Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 ) Arthro-KOMB

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02227

 ( 220 ) 2017.07.11.

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

 ( 541 ) CARTIDOL

 ( 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 02335
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 ( 220 ) 2017.07.20.

 ( 731 )  OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; bérszámfejtés; gazdasági

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

(reklámtáblák);kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

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

kiállítások; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; befektetési alapok; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1); tőkebefektetés,

 tőkeberuházás (2); vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 17 02355

 ( 220 ) 2017.07.21.

 ( 731 )  Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Füred Kapitány

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok és játékszerek.

 30    Csokoládék, karamellák [cukorkák], marcipán, földimogyorós édességek, gyümölcsös, zselés cukor

 [édességek], mandulás édességek, pasztillák, szögletes cukorkák [édességek].

  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

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

 áru).

  35    Reklámozás.

  39    Utazás és utasok szállítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02356

 ( 220 ) 2017.07.21.
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 ( 731 )  Mecsekerdő Zrt., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 17 02357

 ( 220 ) 2017.07.21.

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

 ( 740 )  Sergiy Klochkov, Dunakeszi

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

 43    Vendéglátás, ezen belül bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

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

 ( 210 ) M 17 02358

 ( 220 ) 2017.07.21.

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

 ( 740 )  Sergiy Klochkov, Dunakeszi

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

 43    Vendéglátás, ezen belül bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

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

 ( 210 ) M 17 02361

 ( 220 ) 2017.07.24.

 ( 731 )  PALOMA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HAUTE COUTURE SMINKTETOVÁLÁS

 ( 511 )  44    Sminktetoválás; szemöldök sminktetoválás; ajak sminktetoválás; száj sminktetoválás; szemhéj

 sminktetoválás; orvosi pigmentáció; szépségszalon szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 02363
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 ( 220 ) 2017.07.24.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hankook SMaRT TERRAIN

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

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 02368

 ( 220 ) 2017.07.21.

 ( 731 )  Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Water Skyball

 ( 511 )  28    Játékkártyák, játéklabdák, játszó labdák, játékok, játékszerek, labdák játékokhoz, parti kellékek, pumpák

játéklabdák felfújásához, versenylabdák, úszómedencék, bírói felszerelések, kapuk, játékkapuk, kapurögzítő

 pányvák, jegyzőkönyv játékhoz, pályafelfestés.

 41    Akadémiák, coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitness], éjszakai klubok,

elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, fényképészet,

fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], játékfelszerelések kölcsönzése játékkölcsönzés,

konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás,

online nem letölthető videók biztosítása, sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, szabadidős

létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, testnevelés,

tornatanítás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], zeneszerzés, sportbírói képzés,

jegyzőkönyvvezetői képzés, játékszabályzat, sportelméleti képzés, fizikai és mentális fejlesztő játékok, fejlesztő

 labdajátékok.

  42    Divattervezés, grafikai tervezés, ipari formatervezés, kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02370

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  Spiller Trade Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vegyi tűzoltó szerek, vegyi anyagok.

9    Tűzoltó készülékek, tűzálló ruházat, tűzálló takarók, tűzcsapok, tűzjelző készülékek, tűzoltófecskendők,

tűzoltó sprinkler-rendszerek, tűzoltó szivattyúk, tűzoltótömbök; beépíthető automata oltórendszer; tűzoltó eszköz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02376

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, Delaware (US)
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 ( 300 )  MGU20170283 2017.02.02. UZ

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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; kézi gépek dohány papírtekercsbe történő befecskendezésére; elektronikus

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

 részeik cigaretta vagy dohánymelegítés céljából.

 ( 210 ) M 17 02379

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  Liu Bo Lan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) GRESS

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 02384

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  Pesti KALLIGRAM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KALLIGRAM

 ( 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 02386

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez (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).

 ( 210 ) M 17 02393

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez (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).

 ( 210 ) M 17 02411

 ( 220 ) 2017.07.28.

 ( 731 )  Content Factory Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A mi kis falunk

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 02413

 ( 220 ) 2017.07.28.

 ( 731 )  8Star Coffee Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Vass Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok.

 21    Kefék (az ecsetek kivételével); megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt
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 üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02415

 ( 220 ) 2017.07.28.

 ( 731 )  Terra Group Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Töltéstava (HU)

 ( 740 )  dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez (2).

 9    Hangreprodukáló készülékek; audio interfészek.

 ( 210 ) M 17 02417

 ( 220 ) 2017.07.28.

 ( 731 )  THOR GYM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kereső Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáru - sportruházat, edzőruházat, edzőcipők.

  28    Testnevelési és sportcikkek - sporteszközök, súlyzók, edzőtermi felszerelések.

 41    Szakmai képzés, sporttevékenységek - oktatás és vizsgáztatás, sport edzőtábori szolgáltatások,

 sportlétesítmények üzemeltetése,sportversenyek rendezése, edzői szolgáltatások, testnevelés.

 ( 210 ) M 17 02421

 ( 220 ) 2017.07.29.

 ( 731 )  Kosár Krisztián Árpád, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

 nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

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

 ( 210 ) M 17 02428

 ( 220 ) 2017.08.01.

 ( 731 )  SBH Images Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképek; fényképtartók; képek; képeslapok; levelezőlapok; könyvek; könyvjelzők; naptárak; plakátok;

 portrék; arcképek; poszterek; újságok.

  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; kiállítások szervezése.

  41    Nevelés; oktatás; szórakoztatási tevékenységek; művészeti alkotások bérbeadása; fényképészet.

  45    Iparjogvédelmi jogok és szerzői jogok kezelés; jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02429

 ( 220 ) 2017.08.01.

 ( 731 )  Phan Trung Kien, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, rizs készítmények, élesztő, sütőporok, fűszerek.

 ( 210 ) M 17 02432

 ( 220 ) 2017.08.01.

 ( 731 )  Belvárosi Mélygarázs Üzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Smart Garage Budapest

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

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  37    Járműmosás járművek karbantartása, tisztítása.

  39    Parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02470

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Exclusive Cash Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02471

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Exclusive Cash Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02472

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Exclusive Cash Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02473

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Expressz Zálog Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02482

 ( 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).

 41    Szórakoztató foglalkozások gyerekek számára, gyerekek részére szervezett sport-és kulturális

tevékenységek, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú

 kiállítások szervezése; táboroztatás; versenyek szervezése; játékkölcsönzés; szórakozási információk.

 ( 210 ) M 17 02486

 ( 220 ) 2017.08.04.
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 ( 731 )  Somlyódy-Gerő Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sütizz

 ( 511 )  30    Cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú,

kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel;

csokoládés mousse-ok[habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; édesgyökér [cukrászáru]; édességek

karácsonyfák díszítéséhez; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok és jégkrémek;

gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zseléscukor [édességek];

gyümölcsszószok; jeges tea; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kakaóalapú

italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók;

 marcipán; marcipán massza; sütemények; vajas kekszek [Petit-beurre].

  43    Kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02508

 ( 220 ) 2017.08.07.

 ( 731 )  HONI-Coop Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 17 02520

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Chen Xiao Yin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

 35    Nagykereskedelmi szolgáltatások (ruházattal kapcsolatos); kiskereskedelmi szolgáltatások (ruházattal

 kapcsolatos).

 ( 210 ) M 17 02523

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  BrillMasters Hungary Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Stipta Viktor, Miskolc

 ( 541 ) BrillMasters

 ( 511 ) 3    Ablaktisztító szerek; ablaktisztítók [fényesítők]; folyékony mosogatószer; folttisztítók; folyékony

padlófényező szerek; háztartási mosószerek, mosóporok; mosogatófolyadék; mosogatógép-öblítők; mosogatópor;

mosogatószerek; mosogatószerek gél formájában; mosogatószerek gépi mosogatáshoz; mosogatószerek,

mosogató készítmények; mosogatótabletták; mosóhabok; öblítőszerek; padlófényesítők, -polírozók;

padlófényesítő készítmények, anyagok; padlókezelő anyagok, készítmények; súroló folyadékok; súroló
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készítmények; súroló oldatok; súrolóanyagok; szintetikus mosószerek ruhákhoz; szappanok háztartási

 használatra; tisztító folyadékok; tisztítószerek; vécékagyló-tisztítók.

 ( 210 ) M 17 02540

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02541

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02542

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02547
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 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HOT HITS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02549

 ( 220 ) 2017.08.10.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Arany Ászok Frissenszűrt

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 02605

 ( 220 ) 2017.08.17.

 ( 731 )  Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület, Bük (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

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

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

[tartósított paprika]; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; angolszalonna; bab, tartósított; baromfi, nem

élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; darált

mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből);

étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús;

fagyasztva szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gomba, tartósított; gyümölcs alapú

snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,

tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

hummusz [ csicseriborsókrém]; húskivonatok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kefir

[tejes ital]; kocsonyák; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; margarin;

mazsola; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém; paradicsomlé

főzéshez; paradicsompüré; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott

hús; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejszín

[tejtermékek]; tejtermékek; tojások; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták;

zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú

 keverékek, kenyérre.

 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; aprósütemények, kekszek; bors; ételízesítő [fűszer]; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gyömbér [fűszer]; kekszek, rágcsálnivalók;
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 kenyér; méz; nyers tészták; sütemények; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; articsóka,

friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss;

cukkini, friss; cukornád; csalán; cserjék; fejes saláta, friss; földimogyoró, friss; friss citrom; friss fokhagyma; friss

gyümölcsök; friss gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gombacsíra

szaporításra; gomba, friss; gyökerek állati fogyasztásra; hagymák, friss zöldségek; kukorica; lencse [zöldségféle],

friss; magvak; magvak [gabona]; mandula [gyümölcs]; mogyoró; narancs; növények; olajbogyók, friss; palánták;

paprika [növény]; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara, friss; rózsatövek; rozsmag; szárított

növények díszítésre; szárított virágok díszítésre; szarvasgomba, friss; szentjánoskenyér, nyers; szőlő, friss;

 uborka, friss; virághagymák; virágok; virágpor [nyersanyag].

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

szörpök és más készítmények italokhoz alkoholmentes gyümölcsitalok alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes üdítőitalok; ásványvíz [italok]; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italokhoz; limonádék; lítiumos

vizek; malátasör; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; sörök; szénsavas víz;

szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek ásványvizek

 előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 17 02721

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Konyári Bettina, Nyírábrány (HU)

  

( 546 )

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

  35    Ruházati termékek és kiegészítők kis-és nagykereskedelme, online kereskedelem, webáruház.

  40    Ruhák készítése, gyártása mások számára.

 ( 210 ) M 17 02744

 ( 220 ) 2017.08.31.

 ( 731 )  Gyömrő 2000 Kör, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Gábor, Budapest

 ( 541 ) Jó Itt Élni Gyömrő

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02747

 ( 220 ) 2017.09.01.

 ( 731 )  HUNGAIMPEX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) CEDAR

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; dohányzási cikkek; gyufák; öngyújtók; öngyújtó tartozékok; gázgyújtók;

 gázgyújtó tartozékok.

 ( 210 ) M 17 02750

 ( 220 ) 2017.09.01.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02801

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Jakab László, Debrecen (HU)

 Lakatos István, Kocsord (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 17 02829

 ( 220 ) 2017.09.11.

 ( 731 )  CSM Holding Kft., Rábacsécsény (HU)

 ( 740 )  Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IKARUS

 ( 511 )   12    Szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; autóbusz; trolibusz.

 ( 210 ) M 17 02832

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  CSM Holding Kft., Rábacsécsény (HU)

 ( 740 )  Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda (Dr. Ungár Bence), Budapest

 ( 541 ) IKARUS EAG

 ( 511 )   12    Szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; autóbusz; trolibusz.

 ( 210 ) M 17 02839

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  Betuker Botond, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Művészeti kiállítások, fesztiválok szervezése, rendezvényszervezés, szórakoztatás, előadóművészek

szolgáltatásai, színházi produkciók, zenei produkciók, zenés kabaré, varieték, show-műsorok, rádió- és
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 televízióprogram készítése, szövegírás, filmvetítés, hangstúdió munkák, filmgyártás.

 ( 210 ) M 17 02938

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  Kura József, Perbál (HU)

 Hajas Tamás Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek; női-, férfi- és gyerek sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok.

 35    Ruházati termékek, női-férfi-gyerek sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése;

ruházati termékek, női-, férfi- és gyerek sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok nagy és kiskereskedelmi

 értékesítése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; csomagküldemények elosztása és küldése.

 ( 210 ) M 17 02975

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  QX WORLD Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) QX WORLD

 ( 511 )  10    Orvosi készülékek, műszerek és árucikkek, nevezetesen biofeedback eszközök és biorezonancián alapuló

eszközök, amelyek mikroáramokat, elektromágneses impulzusokat, biofotonokat és bioenergia-információkat

 állítanak elő vizsgálati és terápiás célokra, valamint stresszoldás végett és a jóllét fokozása céljából.

 35    Orvosi készülékek, műszerek és árucikkek forgalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen

vizsgálati és terápiás célokra, stresszoldásra és a jóllét fokozása céljából alkalmazott biofeedback eszközök és

biorezonancián alapuló eszközök online kiskereskedelmével kapcsolatos szolgáltatások, továbbá kereskedelmi

vagy reklám célú kiállítások szervezése harmadik felek számára; nagykereskedelmi szolgáltatások vizsgálati és

terápiás célokra, stresszoldásra és a jóllét fokozása céljából alkalmazott biofeedback eszközökkel és

biorezonancián alapuló eszközökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások vizsgálati és terápiás célokra,

stresszoldásra és a jóllét fokozása céljából alkalmazott biofeedback eszközökkel és biorezonancián alapuló

 eszközökkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02976

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  QX WORLD Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) qxsubspace

 ( 511 )  35    Orvosi készülékek, műszerek és árucikkek forgalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen

vizsgálati és terápiás célokra, stresszoldásra és a jóllét fokozása céljából alkalmazott biofeedback eszközök és

biorezonancián alapuló eszközök online kiskereskedelmével kapcsolatos szolgáltatások, továbbá kereskedelmi

vagy reklám célú kiállítások szervezése harmadik felek számára; nagykereskedelmi szolgáltatások vizsgálati és

terápiás célokra, stresszoldásra és a jóllét fokozása céljából alkalmazott biofeedback eszközökkel és

biorezonancián alapuló eszközökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások vizsgálati és terápiás célokra,
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stresszoldásra és a jóllét fokozása céljából alkalmazott biofeedback eszközökkel és biorezonancián alapuló

 eszközökkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02977

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  Happy Teddy Kft., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Gyermekkozmetikai cikkek; kozmetikumok; bőrápoló kozmetikumok; testkrémek [kozmetikumok];

szépségápoló kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; kozmetikumok tejek formájában; bőrön használt

kozmetikumok; kozmetikumok krémek formájában; samponok; sampontömbök; nem gyógyhatású samponok;

tusfürdők; nem gyógyhatású tusfürdők; krémes testpakolások; bőrtisztító krémek; krémszappanok; éjszakai krém;

bőrkonzerváló krémek; illatosított krémek; kozmetikai krémek; bőrápoló krémek; tisztító krémek; testápoló

krémszappan; nem gyógyhatású krémek; bőrápoló krémek [kozmetikai]; kozmetikumok krémek formájában;

bőrhidratáló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek [testre]; kozmetikai tápláló krémek; bőrápoló kozmetikai

krémek; folyékony krémek (kozmetikumok); bőrtisztító krémek [nem gyógyhatású]; nem gyógyhatású tisztító

krémek; krémek testre (nem gyógyhatású); pelenka krémek [nem gyógyhatású]; kozmetikai krémek és tejek; nem

gyógyhatású tápláló krémek; nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; hidratáló krémek, tejek és zselék;

krémek, tejek testpakoláshoz [kozmetikai alkalmazásra]; illatosított testápoló tejek és krémek; bőrápoló krémek,

nem orvosi használatra; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra; nem gyógyhatású

szappanok; szappanok; szépségápoló szappan; szappan termékek; illatosított szappanok; pipere szappanok; toalett

 szappanok; szappanok testápoláshoz; természetes alapú kecsketejes szappanok.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; emberek esetében

alkalmazott szépségápoló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; emberek esetében

 alkalmazott higiéniás berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03065

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Műkődő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, újságok, promóciós anyagok, ideiglenes kiadványok.

 35    Reklámozás, sajátmárkás termékkel folytatott kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, írott kommunikáció és

 adatok rögzítése.

  36    Ingatlan ügyintézés, ingatlan hasznosítás.

  42    Tudományos műszaki szolgáltatások, tervező és kutató tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 03079

 ( 220 ) 2017.10.02.

 ( 731 )  KCG Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gálik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KCG PARTNERS - YOUR LEGAL TEAM IN HUNGARY

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03082

 ( 220 ) 2017.10.02.

 ( 731 )  Dajar Sp. z o.o., Koszalin (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában; üveg-, porcelán- és

kerámiaáruk; tálak; poharak; étkészletek; evőeszközök; kések; tartályok; edények; serpenyők; konyhai

berendezések; konyhai tartozékok; vizespalackok; csészék; hőszigetelt bögrék és korsók; palackok és kulacsok;

darálók és őrlők; háztartási cikkek; konyhai és háztartási eszközök; búrák és fedelek; párnák; konyhai

rendszerezők; dobozok; kosárkák; szárítók; akasztók; polcok; állványok; létrák; fürdőszobai bútor felszerelések;

tisztítóeszközök; tisztítóberendezések; vasalódeszkák; ruhaszárítók; kosarak és vödrök; felmosórongyok;

mosógépek; kefék; termékek főzéshez, sütéshez és ételek készítéséhez; főzőberendezések; textiláruk;

textilhelyettesítők; ágyterítők; asztalterítők; asztali futók; vázák; gyertyatartók és lámpák; asztali törlők;

szalvéták; díszpárnák; lakberendezési textilanyagok; kerti bútorok; kerti felszerelések; kerti eszközök;

virágcserepek; grillezők; kemping bútorok; napozóágyak; válaszfalak, paravánok; esernyők; kerti ernyők;

függőágyak; úszómedencék; trambulinok; sátrak; hinták; kerti játékok; gyermekjátékok; labdák; pontonok;

matracok; kesztyűk; felfújható úszógumik; játékok és játékszerek; sportcikkek; felszerelések és játékok állatok

 számára.

 ( 210 ) M 17 03105

 ( 220 ) 2017.10.03.

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

 ( 541 ) YVELLIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03117

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  Szakács László, Soltvadkert (HU)

 ( 541 ) MetaVir

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

A rovat 83 darab közlést tartalmaz.
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