
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 02001

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  Rozványi Dávid, Solymár (HU)

 ( 740 )  Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Szakmák Éjszakája

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; coaching

[tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák

által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

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

 szervezése; mentorálás.

  42    Technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00194

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Fair-Expo Kft., Komló (HU)

 ( 541 ) Pécsi Esküvő Kiállítás és Vásár

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutalás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;

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

eladói és vásárlói részére; pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nvomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő

bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videoszalagok vágása; zene öszzeállítása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek; hordozható épületek bérlete;

rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar; világítóberendezések

 kölcsönzése.
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 ( 210 ) M 17 00714

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Pölös Zsófia 100%, Verőce (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TÖRPILATES

 ( 511 ) 9    Audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM-ok, fejvédők sportoláshoz, fogvédők, jelzőbóják, jelzősípok,

kompakt lemezek, CD-k [audio-video], letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, orrcsipeszek műugrók és

úszók részére, rajzfilmek, súlymérő készülékek és eszközök, súlyok, szájvédők sportoláshoz, számítógépes

programok [letölthető szoftverek], számítógépes programok, rögzített, számítógép hordozó tokok, táskák,

szelfibotok [kézi egykaros állványok], tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra, tokok okostelefonhoz,

 tokok okostelefonokhoz, védőszemüvegek sportoláshoz, videokazetták.

 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], audioberendezések

kölcsönzése, bálok szervezése, coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása,

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, fitnesz órák vezetése, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangfelvételek kölcsönzése, idegenvezetős túrák levezetése, időmérés

sporteseményeken, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, játékfelszerelések kölcsönzése, játékkölcsönzés,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, levelező tanfolyamok, mentorálás, nem reklámcélú szövegek

publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, partik tervezése

[szórakoztatás], show-műsorok készítése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése, személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szépségversenyek szervezése, táboroztatás, testnevelés, tornatanítás, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], videorögzítés, videoszalagok kölcsönzése.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

 fizikoterápia, masszázs, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00852

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  Kovács Beatrix Edit, Pécs (HU)

 ( 541 ) CoKi-GyM

 ( 511 )  28    Dobható korongok [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok; eszközök testgyakorláshoz;

gördeszkák; hinták; játékfigurák; játékok; játékszerek; karikajátékok; kirakós játékok [puzzle]; sakkjátékok;

sakktáblák; színházi álarcok, maszkok; társasjátékok; tornafelszerelések; trükkös játékok; cirkuszi karikák,

forgók, speciális hinták környezetbarát anyagból; cirkuszi fejlesztő játékok; cirkuszi egyéb mozgásfejlesztő

 kellékek; mini cirkuszi fejlesztő eszközök fémből, fából, környezetbarát anyagból.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése]; mások szamara; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom

optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedehni közvetítői

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

szervezése; keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból; marketing; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, arummták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; cirkuszok; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus

desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói

szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés];

játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

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

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;

személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; színházi produkciók;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem

reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; videofilmezés; korai fejlesztés mini cirkuszművészeti eszközökkel; élményterápia és

művészetterápia cirkuszművészettel és a társművészetekkel; összművészeti cirkuszi előadások; speciális új

cirkuszi produkciók, előadások integrált közegben; speciális cirkuszi előadások sérült gyermekekkel, fiatalokkal

 integrált közegben; cirkuszi látvány sakk.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés csomagolástervezési

szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; ipari formatervezés; textilek tesztelése;

tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; Forma, minta-,és látványtervezése:

cirkuszi karikáknak, forgóknak, speciális hintáknak környezetbarát anyagból; cirkuszi fejlesztő játékoknak;

cirkuszi egyéb mozgásfejlesztő kellékeknek; mini cirkuszi fejlesztő eszközöknek (fémből, fából, környezezetbarát

 anyagból); 3 D tervezés.

 ( 210 ) M 17 01149

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 ) Sportgazdaság

 ( 511 )   35    Sporttal kapcsolatos televíziós műsorok reklámozása és kereskedelmi ügyletek.

  38    Sporttal kapcsolatos televíziós műsorszórás, közvetítés.

  41    Sporttal kapcsolatos televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 01487

 ( 220 ) 2017.05.08.

 ( 731 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) inforadio.hu a hírportál

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése;
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információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

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

 41    Hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

 web oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 01488

 ( 220 ) 2017.05.08.

 ( 731 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

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

 41    Hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

 web oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 01527

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Rubesch Linda Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; felsőruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

izzadságfelszívó alsóruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; ruházati cikkek; sapkák; strandruházat;

 tornaruházat; trikók.

 28    Bodyboard deszkák; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák; szörfdeszkák; testedző

 berendezések; tornaeszközök.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendelése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.
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 ( 210 ) M 17 01600

 ( 220 ) 2017.05.15.

 ( 731 )  Kelessy Tibor, Budapest (HU)

 Soós Edvin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési-és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási

adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés,

 adatkezelés; televíziós reklámozás.

 38    Digitális fájlok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes; világhálókhoz; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; video on-demand közvetítések.

 41    Digitális zene szolgáltatása az Interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; élő előadások

bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televíziómüsorok készítése; rádiós szórakoztatás;

riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.

 ( 210 ) M 17 01654

 ( 220 ) 2017.05.23.

 ( 731 )  Ürömi Merci Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Tamásné Czimbula Zsuzsanna, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; ablaktörlők, szélvédő törlők; biztonsági

hevederek, hámok jármű ülésekhez (1); biztonsági hevederek, hámok jármű ülésekhez (2); borítások járművek

kormánykerekeire; dísz tárcsák; fejtámaszok jármű ülésekhez; fék betétek gépkocsikhoz; fék betétek

járművekhez; fékek járművekhez; fékpofák járművekhez; fékpofák járművekhez (2); féktárcsák, tárcsa fékek

járművekhez; felfüggesztéses lengés csillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hord rugók járművekhez;

fényszóró törlők; furgonok [járművek]; gépkocsi alvázak; gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengés

csillapítók; gépkocsi lökhárítók; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok jármű

kerekekhez; hajtó tengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hamutartók gépkocsikhoz; hidraulikus

áramkörök járművekhez; irány jelzők járművekhez; jármű ablakok; jármű ajtók; jármű alvázak; jármű burkolatok,

huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák; jármű kárpitok; jármű lépcsők, fellépők, hágcsók; jármű ülések;

járművek kerék küllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések gumiabroncs belsőkhöz; kerékagyak
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járművekhez; kerékagy gyűrűk; kerekek szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2);

kormánykerekek járművekhez;1 kuplungok szárazföldi járművekhez; kürtök, dudák járművekhez; légszivattyúk,

lég pumpák [jármű tartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengés csillapító rugók

járművekhez; lenyitható tetők járművekhez; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez; motor

felfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorház fedelek (1); motorház fedelek (2); motorok szárazföldi

járművekhez (1); motorok szárazföldi járművekhez (2); napellenzők gépkocsikba; nyomaték váltók szárazföldi

járművekhez; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; sárhányók; sebességváltók, áttételek szárazföldi

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez;

szélvédők; tank sapkák járművek üzemanyag tartályaihoz; tengelycsapok; tengelyek járművekhez;

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tolatás jelzők járművekhez; torziós rudak járművekhez; ülés huzatok

 járművekhez; visszapillantó tükrök.

  37    Járműfényezés; járműjavító műhelyek; járművek karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 17 01724

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 ) HED-LAND GABONAMIX

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 17 01763

 ( 220 ) 2017.05.31.

 ( 731 )  Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra (amelyek nem tartoznak más osztályokba); csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 17 01848

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  Bogye Tamás, Budapest (HU)

 Zalotai Bálint Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek

 számára.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 01959

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 541 ) Pápai Hús, a hagyományok tovább élnek...

 ( 511 )  29    Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok,hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott

húsok, formában vagy bélben főtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési

 szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

 ( 210 ) M 17 01964

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Panhellen Magyarország Kft., Budapest (HU)

  
( 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;

 feldolgozott mogyorófélék; csokoládés mogyoróvaj; mogyorókrém.

 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.

 ( 210 ) M 17 01988

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Yuva Kft., Hidas (HU)

 ( 541 ) FruttaMax

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; esszenciák italok

előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz;

készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; pasztillák szénsavas

italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörhetek

 [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2659



hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 40    Anyagmegmunkálás; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása;

 élelmiszerek fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02001

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Takeda Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IBDoktor

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

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú

 kiállítások; marketing szolgáltatások.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek

publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető

 videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók

 utókezelésére; pszichológus [szolgáltatások]; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02006

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  Bálintné Törzsök Tímea, Csömör

 ( 541 ) KITALÁLJUK, KIFEJLESZTJÜK, MEGVALÓSÍTJUK, EGYÜTT, AZ ÖTLETTŐL A

MEGVALÓSÍTÁSIG!

 ( 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) ételízesítők,

 fűszersók.

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

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

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02303

 ( 220 ) 2017.07.14.

 ( 731 )  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Laptop tokok; napszemüveg; tokok okostelefonokhoz.

 18    Bevásárlótáskák; bőr pórázok; ernyők, esernyők; esernyőtokok, huzatok; hámok állatoknak; hátizsákok,

hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; kézitáskák; műbőr; nyakörvek állatoknak; ruhák állatoknak; sporttáskák,

 tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; dzsekik; felsőruházat; hosszúnadrágok; kabátok, dzsekik; pólók; pulóverek;

 ruházati cikkek; sálak; sapká; strandruházat; szoknyák; trikók; zoknik.

 ( 210 ) M 17 02336

 ( 220 ) 2017.07.20.

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

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OPUS GLOBAL

 ( 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 02342

 ( 220 ) 2017.07.20.

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

 ( 740 )  Dr. Czigléczki Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02343

 ( 220 ) 2017.07.20.

 ( 731 )  WONDERTEAM Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Talentuméter

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02344

 ( 220 ) 2017.07.21.

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

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

 ( 541 ) BUDAPESTMAN

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02352

 ( 220 ) 2017.07.21.

 ( 731 )  Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 541 ) DBHive

 ( 511 ) 3    Méhviasz kozmetikai célokra; méhpempő kozmetikai célokra; mézek kozmetikai célokra; méhészeti

 termékek kozmetikai célokra.

 6    Fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tárolásához és szállításához.

 20    Méhkasok; kaptárok; méhsejtek; nem fémből készült keretek kaptárokhoz, fakeretek kaptárokhoz;

forgatható keretek kaptárokhoz; lépkeretek; lépek keretekhez; lépek kaptárokhoz; lépviasz kaptárokhoz; nem

 fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tárolásához és szállításához.

 30    Méhpempő emberi fogyasztásra; mézek; propolisz emberi fogyasztásra; méhészeti termékek emberi

 fogyasztásra.

 31    Élő állatok; méhek; hím méhek (herék); méhanyák; táplálékok méheknek; táplálékok állatoknak;

 tápanyagok méhek számára; tápkészítmények méheknek; virágporok.

 42    Környezetvédelmi kutatás; mezőgazdasági kutatások; méhekkel összefüggő kutatások; tudományos kutatás

méhekkel kapcsolatban; laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatásokhoz; mezőgazdasági műveléssel

kapcsolatos kutatások; laboratóriumi szolgáltatások méhekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz; mezőgazdasággal

kapcsolatos biotechnológiai kutatások; bio-termesztéssel kapcsolatos mezőgazdasági kutatások; méhek által

 történő beporzással összefüggő kutatások.

 44    Környezetvédelemmel kapcsolatos mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások;

mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása méhekkel történő növénybeporzásra; mezőgazdasági tájékoztatási

szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás méhészeti kérdésekben; mezőgazdasági,
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gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások méhekkel kapcsolatban;

mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; mezőgazdasági

eszközök kölcsönzése; mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése; méhészettel kapcsolatos eszközök és

berendezések kölcsönzése; állattenyésztés, méhek nevelése; mezőgazdasági berendezések kertészeti és erdészeti

 használata, különösen méheknek gyűjtési helyre történő szállítására és az adott területen történő tartására.

 ( 210 ) M 17 02354

 ( 220 ) 2017.07.21.

 ( 731 )  Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

  35    Reklámozás.

  39    Utazás és utasok szállítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02395

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  Technológiai Oktatásért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok; papír, karton és ezen anyagokból készült

 termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; érzékenyítő és ismeretterjesztő anyagok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; informatika oktatás; tréning; érzékenyítő tréning nők és technológia témában;

pályaorientációs foglalkozás; táboroztatás és ehhez kapcsolódó sport, kulturális és szórakoztató tevékenységek

lányoknak és fiatal nőknek technológiai témában; oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolatosan kongresszusok,

 konferenciák, szemináriumok szervezése; tananyagfejlesztés; tankönyvek kiadása.

 ( 210 ) M 17 02398

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  dr. Hamid Tamás 100%, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

 ( 541 ) TOMSTEP

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

 ( 210 ) M 17 02400

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02403

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  Debreceni Kilométerek Sportegyesület 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 02404

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  CRAZY RUNNING EVENTS Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 02449

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.
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 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

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

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02450

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Vágta

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

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

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).
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 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02451

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Nemzeti Vágta

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

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

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02452

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Magyar Vágta
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 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

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

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02453

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIZTOS TÁRS EGY ÉLETEN ÁT

 ( 511 )  36    Aláírási és adminisztrációs szolgáltatások egyéni és csoportos élet-, egészség-, ingatlan- és

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi

jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap

közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési

szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások, alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és

 menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02458

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  MultiComm Kft., Budapest (HU)
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( 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);

zabpehelyliszt; lenmagliszt; hajdinaliszt; kókuszliszt; mandulaliszt, kölesliszt; természetes édesítőszerek, bulgur;

 búzasikér.

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

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

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); útifűmaghéj; chiamag.

 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 02512

 ( 220 ) 2017.08.08.

 ( 731 )  British American Tobacco (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 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 02518

 ( 220 ) 2017.08.08.

 ( 731 )  JAF Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 541 ) A FA A MI VILÁGUNK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 02521

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Itália Konyhastúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Bemutató hűtőpultok; elektromos csokoládé-szökőkutak; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos

borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos gofrisütők;

elektromos gőzölők főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos hűtőládák; elektromos joghurtkészítők;

elektromos kávéfőzők; elektromos kukták; elektromos főzőedények; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos

tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; fagyasztók;

fertőtlenítő készülékek, berendezések konyhai használatra; forróvizes palackok; főző berendezések és készülékek;

grillezők, grillsütők; gyümölcsaszalók; konyhai gyújtókészülékek; italhűtő berendezések; ivóvízszűrők;

jégkészítő gépek; kávépörkölő készülékek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; lepárló készülékek; malátapörkölő

gépek; merülőforralók; mikrohullámú sütők; multifunkciós főzőkészülékek; nyársak roston sütéshez;

nyársforgató készülékek; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; rostok, grillsütők; spirituszégők;

 sütőkemencék; tányérmelegítők; tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tűzhelyek.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Háztartási és konyhai fóző-, sütő és hűtőeszközök, -berendezések kis- és nagykereskedelme, háztartási

textíliák kis- és nagykereskedelme; grillkészülékek és grillezéssel kapcsolatos eszközök kis- és

 nagykereskedelme; ilyen árukkal kapcsolatos reklámozás.

 ( 210 ) M 17 02543

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

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

 ( 541 ) ClassFM Hírek-Tárgyilagos & Kiegyensúlyozott!

 ( 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 02544

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

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

 ( 541 ) ClassFM News-Fair & Balanced!

 ( 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 02545

 ( 220 ) 2017.08.09.
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 ( 731 )  Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)

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

 ( 541 ) CLASS FM MINDENHOL

 ( 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 02546

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

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

 ( 541 ) CLASS FM IS EVERYWHERE

 ( 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 02565

 ( 220 ) 2017.08.10.

 ( 731 )  ERSTE BANK HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erste Bank Hungary Zrt., Dr. Kántor Gergely, Budapest

 ( 541 ) Erste - Higgy magadban

 ( 511 )  36    Állandó átutalási megbízások kezelése; bankbetétekkel kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és

finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki

szolgáltatások; banki ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások;

bankszámlákhoz kapcsolódó szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások;

bankügyletek lebonyolítása; befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások;

befektetők finanszírozása; beruházási hitelügyvitel; beszerzések, akvizíciók finanszírozása; betétbe helyezésekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; betétbe helyezési szolgáltatások; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások;

bizalmi vagyonkezelés; devizával kapcsolatos szolgáltatások; egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási

programok, tervek; egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági szolgáltatások; eladások finanszírozása;

elektronikus bank szolgáltatások; értékpapírok és árucikkek kereskedelme; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások;

folyószámla szolgáltatások; fúziók, összeolvadások finanszírozása; független pénzügyi tervezési tanácsadás;

gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

gépjármű-kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; határidős pénzügyi szerződések

vagyonkezelőjével kapcsolatos tájékoztatás; határidős pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos vagyonkezelői

szolgáltatások; ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten és

telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; internetes banki

tevékenység; internetes pénzügyi menedzsment; járművásárlás finanszírozása; kereskedelem finanszírozási

szolgáltatások; kereskedelmi bankügyintézés; kereskedelmi egységek finanszírozása; készpénzes számlák

pénzügyi kezelése; kockázati tőke, befektetési tőke és fejlesztési tőke pénzügyi menedzsmentje; kockázati tőke és

kockázati tőke kezelési szolgáltatások; kockázati tőke és projekt beruházási szolgáltatások; kockázati tőke

finanszírozás; kockázati tőke kezelés; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; magánbanki szolgáltatások;

megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások; megtakarítási számla szolgáltatások;
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megtakarítások kezelése; monetáris szolgáltatások; monetáris tranzakciók; nemzetközi banki tevékenység;

nyugdíj vagyonkezelése; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjterv szolgáltatások; online

banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek; pénz átváltási szolgáltatások; pénz letétbe

helyezésére vonatkozó banki szolgáltatások; pénzbetétek kezelése; pénzforgalmi számlák terhelése és jóváírása;

pénzüggyel kapcsolatos lakás-takarékpénztári szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

bankszolgáltatások; pénzügyi befektetések; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi értéktőzsde; pénzügyi

értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi

követelések beszedése és átutalása; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók; pénzváltás,

valutaváltás; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyi banki szolgáltatások; személyre

szabott pénzügyi szolgáltatások; telebank szolgáltatások; telefonon keresztüli banki szolgáltatások;

tulajdonvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vagyonkezelés és portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, ingatlankezelés; vállalati finanszírozás; vállalati pénzügyek kezelése; vállalatok finanszírozása;

 vállalkozások finanszírozása; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02568

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Dimacon Trade Kft, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szőke Györgyné, Budapest

 ( 541 ) Ami a fát illeti...

 ( 511 )   19    Faáru.

 ( 210 ) M 17 02574

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Papp György, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők.

  29    Húsipari termékek.

  30    Péksütemények, kenyér, cukrászsütemények.

  32    Alkoholmentes italok, ásványvizek.

 ( 210 ) M 17 02575

 ( 220 ) 2017.08.14.

 ( 731 )  Heg-For Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Sárkány

 ( 511 )   11    Tüzelő berendezések kazánok.

 ( 210 ) M 17 02576

 ( 220 ) 2017.08.14.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02582

 ( 220 ) 2017.08.15.

 ( 731 )  EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr
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  ( 546 )

 ( 511 )  35    Bérszámfejtés; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgálatok.

 42    Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 17 02583

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  CTL-UFA S.A., Luzembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi és Társai 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 02584

 ( 220 ) 2017.08.15.

 ( 731 )  Kaló István, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Lantos Bálint Béla, Eger

 ( 541 ) FEBA

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02655

 ( 220 ) 2017.08.23.

 ( 731 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hungary in a box

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02656

 ( 220 ) 2017.08.23.
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 ( 731 )  BIG FOUR International Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02680

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Bende Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr Tóth Renáta Hanna egyéni ügyvéd, 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 02714

 ( 220 ) 2017.08.29.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

 ( 541 ) ARANYFALATOK

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

 ( 210 ) M 17 02746

 ( 220 ) 2017.09.01.

 ( 731 )  Deha Magazacilik Ev Tekstili Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Istanbul (TR)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MADAMECOCO

 ( 511 )  20    Bútorok [bármely anyagból készült]; matracok; párnák; légpárnák és légmatracok nem gyógyászati

használatra; vízágyak; tükrök; méhkasok, kaptárak; lépek kaptárakba és fakeretek lépekhez; ringató pihenőszékek

babáknak; járókák; bölcsők; bébikompok; hirdetőtáblák; keretek festményekhez és képekhez; személyazonosító
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táblák; rendszámtáblák, nem fémből; névtáblák; azonosító címkék fából vagy szintetikus anyagból;

csomagolótartályok fából vagy műanyagból; hordók, szállítási vagy tárolási célokra; hordók, tároló dobok;

tartályok; dobozok; tárolóedények; szállítótartályok; ládák; rakodóraklapok és záróelemek a fent említett árukhoz,

fából vagy műanyagból; ebbe az osztályba tartozó szerelvényáruk fából és szintetikus anyagból;

bútorszerelvények fából és szintetikus anyagból; záró és nyitó szerkezetek fából és szintetikus anyagból;

dísztárgyak és dekoratív termékek fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból

vagy gipszből; fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,

bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból vagy gipszből

készült figurák, ünnepi fali díszek, szobrok, trófeák; kosarak, halaskosarak; kennelek, fészkelőládák és

fekvőhelyek háziállatoknak; fából vagy szintetikus anyagból készült hordozható létrák és mozgatható

beszállólépcsők; bambuszfüggönyök; beltéri árnyékoló rolók; beltéri lamellás árnyékolók; berakott függönyök;

gyöngysorfüggönyök dekorációs célból; függönyakasztók; függönykarikák; függönyelkötők; függönykarnisok;

 nem fémből készült kerékékek.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing és közönségkapcsolatok szolgáltatásai; kiállítások és

kereskedelmi vásárok szervezése hirdetési és kereskedelmi célból; tervezés hirdetési célokra; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; irodai tevékenységek szolgáltatásai; titkársági

szolgáltatások; újságelőfizetések intézése; statisztikák összeállítása; irodai gépek bérbeadása; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; telefonos üzenetközvetítés telefonon el nem érhető ügyfeleknek;

üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti konzultáció; könyvelés; kereskedelmi konzultációs

szolgáltatások; munkaerő-toborzások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; állásközvetítő irodák;

import-export ügynökségek; munkaerőkölcsönzés; árverési szolgáltatások; mások megbízásából, különféle, az

alábbi termékek és szolgáltatások csoportosítása: villák, kanalak, kések és nem elektromos vágóeszközők,

szeletelők, hámozók konyhai használatra, beleértve a nemesfémből készülteket, vágó- és szúrófegyverek,

valamint pengék [fegyverek], eszközök és berendezések, melyek a szépségápolás kategóriájába tartoznak:

eszközök és berendezések borotválkozáshoz, epiláláshoz, manikűrhöz és pedikűrhöz, elektromos kézi eszközök

hajgöndörítéshez és hajegyenesíthéshez, ollók, nem elektromos kéziszerszámok gépek, járművek és berendezések

szerelésére, valamint építkezési, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra, elektromos és nem

elekrtomos vasalók, gőzvasalók, nyelek kéziszerszámokhoz, bármilyen anyagból készült bútor, matracok, párnák,

légpárnák és légmatracok nem gyógyászati használatra, vízágyak, tükrök, kaptárak, mesterséges lépek kaptárakba

és fakeretek lépekhez, ringató pihenőszékek babáknak, járókák, bölcsök, bébikompok, hirdetőtáblák, keretek

festményekhez és képekhez, személyazonosító táblák, rendszámtáblák, nem fémből, névtáblák, azonosító címkék

fából vagy szintetikus anyagból, csomagolótartályok fából vagy műanyagból, hordók, szállítási vagy tárolási

célokra, hordók, tároló dobok, tartályok, dobozok, tárolóedények, szállítótartályok, ládák, rakodó raklapok és

záróelemek a fent említett árukhoz, fából vagy műanyagból, ebbe az osztályba tartozó szerelvényáruk fából és

szintetikus anyagból, bútorszerelvények fából és szintetikus anyagból, záró-és nyitó szerkezetek fából és

szintetikus anyagból, dísztárgyak és dekoratív termékek fából, parafából, nádból, szalmából, szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból

vagy gipszből, fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,

bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékköből, méhviaszból, műanyagból vagy gipszből

készült figurák, ünnepi fali díszek, szobrok, trófeák, kosarak, halaskosarak, kennelek, fészkelőládák és

fekvőhelyek háziállatoknak, fából vagy szintetikus anyagból készült hordozható létrák és mozgatható

beszállólépcsők, bambuszfüggönyök, beltéri árnyékoló rolók, beltéri lamellás árnyékolók, berakott függönyök,

gyöngysorfüggönyök dekorációs célból, függönyakasztók, függönykarikák, függönyelkötök, függönykarnisok,

nem fémből készült kerékékek, kézi működtetésű nem elektromos tisztítóeszközök és készülékek, kefék (kivéve

ecsetek), fémforgács tisztítási célból, szivacsok tisztítási célból, acélgyapot tisztítási célból, ruhaszövet textilből

tisztítási célból, mosogatókesztyük, nem elektromos polírozógépek fiáztartási használatra, szőnyegtisztító seprűk,

felmosórongyok, fogkefék, elektromos fogkefék, fogselymek, borotvapamacsok, hajkefék, fésűk, nem elektromos
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háztartási és konyhai eszközök, ebbe az osztályba tartozó [kivéve villák, kések, kanalak] edények, lábasok,

serpenyők, palacknyitók, virágcserepek, szívószálak, nem elektromos főzőeszközök, vasalódeszkák és

vasalódeszka-huzatok, ruhaszárítók, ruhaszárító állványok, ketrecek háziállatoknak, beltéri akváriumok, beltéri

terráriumok állatok számára vagy növénytermesztéscéljából, üvegből, porcelánból, agyagból vagy égetett

agyagból készült dísztárgyak és dekoratív termékek, nevezetesen szobrok, figurák, vázák és trófeák, egércsapdák,

rovarcsapdák, elektromos rovarcsapdák, légycsapók, párologtatók, illatszerpermetezők, illatszerpárologtatók,

elektromos vagy nem elektromos sminkeltávolító készülékek, púderpamacsok, neszesszerek, szórófejek

öntözőcsőhöz, szórófejek locsolókannákhoz, öntözőberendezések, kerti locsolókannák, nyers vagy félig

megmunkált üveg, az építési üveg kivételével, üvegmozaikok és porított üveg dekorációs célra, az építési üveg

kivételével, üveggyapot, kivéve szigetelési vagy textilipari használatra, szőtt vagy nem szőtt textilanyagok, (nem

más osztályba tartozó) textilből készült termékek háztartási célból, függönyök, ágytakarók, lepedők,

párnahuzatok, takarók, ágyterítők, törölközők, zászlók, címkék textilből, pólyák, hálózsákok kempingezés

céljából, szőnyegek, pokrócok, lábtörlők, gyékényszőnyegek, imaszőnyegek, linóleum padlóburkolás céljából,

műgyep, tornaszőnyegek, tapéták, nem textilből készült falvédők, lehetővé téve a vevők számára a termékek és

szolgáltatások kényelmes megtekintését és megvásárlását, akár kiskereskedelmi boltokban vagy

 nagykereskedelmi outletekben, elektronikus média vagy katalógus által.

 ( 210 ) M 17 02754

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Arany Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó Attila András, Tatabánya

 ( 541 ) sixfeet

 ( 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); papíráru, papír termék, kartonok, karton termék,

csomagolóanyag, csomagolópapír, fóliák, műanyag lapok, árcédulák, flyerek, reklámanyagok, dobozok, papír

táskák, matricák, szóróanyagok, tasakok-, tokok-, tartók- papírból és kartonból, bónok, utalványok, borítékok,

buborékfólia, cégtáblák papírból vagy kartonból, ceruzák, címbélyegzők, címbélyegek, címkék papírból vagy

kartonból, csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból, csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok], dossziék, fényképek, fénymásolópapír, nyomtatópapír, formanyomtatványok,

űrlapok, grafikai reprodukciók, kártyák papírból és kartonból, irattartók, iratrendezők, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészlet, iratgyűjtők, irodai kellékek, íróeszközök, írólapok, papírok,

írószerek, jegyek, matricák, karton, katalógusok, képek, képeslapok, levelezőlapok, kézikönyvek, útmutatók,

könyvecskék, brossúrák, könyvek, könyvjelzők, mappák, magazinok, revük, műanyag tasakok kisállatok

ürülékének kidobásához, naptárak, noteszok, nyomtatványok, öntapadós címkék, matricák, öntapadós textil,

öntapadós textil szalag, papír, papírdobozok, kartondobozok, papírzacskók, papírzsebkendők, papírtörlők,

pecsétbélyegek, bélyegek, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek, portrék, arcképek,

poszterek, prosketusok, rajzok, sablonok, stencilek, szabásminták, szórólapok, újrahasznosított cellulózlapok

csomagoláshoz, újságok, útlevéltartók, üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból.

 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); táskák, bevásárlótáskák, bőröndök, pénztárcák, kártyatartók, esernyők,

hámok, nyakörvek, pórázok, szájkosarak, állat ruházat, állat pokróc, kisállat-felszerelés, szütyők, bevásárlótáskák,

bőr címkék, bőr nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőr pórázok, bőr szíjak, bőr vállszíjak, dobozok, tartók

bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők, esernyőtokok, huzatok, hámok állatoknak, hámok szerelvényei,

hátizsákok, hátitáskák, hitelkártyatartók, kantárak, kézitáskák, kikészített bőrök, kötőfékek, kulcstartó tokok,
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lótakarók, lópokrócok, műbőr, marhabőrök, névjegykártyatartók, nyakörvek állatoknak, poggyász, poggyász

címke tartók, ruhák állatoknak, takarók állatoknak, pokrócok állatoknak, ruhatáskák utazáshoz, sporttáskák,

 tornazsákok, strandtáskák, szájkosarak, szíjak bőrből.

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

alsó-és felső ruházat, szabadidő ruházat, fehérnemű, zokni, harisnyák, harsinyanadrágok, legging nadrágok,

cicanadrágok, nadrágok, szoknyák, pulóverek, ingek, sport ruházat, cipők, csizmák, sapkák, kesztyűk, kalapok,

sálak, kendők, fülvédők, lábszárvédők, nyakkendők, ruházati cikkek, övek, muffok, gallérok, úszódresszek,

úszósapkák, bikinik, fürdőruhák, úszódresszek, úszónadrágok, köntösök, alvómaszkok, atlétatrikók, baba ruházat,

bandana kendő, ballonkabátok, bokszer alsónadrágok, boxeralsók, csuklyák, kapucnik, dzsekik, egyenruhák,

esőruhák, fém cipőkellékek, fürdőpapucsok, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, gallérok, karate

egyenruhák, kabátok, készruhák, szoknyák, nadrágszoknyák, kezeslábasok, overallok, kimonók, kötények,

kötényruhák, kötöttáru, lábbelik, lábszármelegítők, lábszárvédők, pénztartó övek, pizsamák, pólók, poncsók, pufi

 dzsekik, kötött pulóverek, ruházati cikkek, sapka ellenzők, sárcipők, gumicsizmák, strandruházat, szoknyák.

 ( 210 ) M 17 02798

 ( 220 ) 2017.09.07.

 ( 731 )  Eastcastle Investments Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "3 Zrínyi"

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások,

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel

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

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

 ügynökségi tevékenység.

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

 biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; étel- és italellátás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02799

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Pharmaskin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zsolt, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok.

 ( 210 ) M 17 02920

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  dr. Hárságyi Ágnes, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 ) AKTÍV HULLÁM

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02921

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  dr. Hárságyi Ágnes, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs
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( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02958

 ( 220 ) 2017.09.20.

 ( 731 )  Li Jijin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ji Hai Ou, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03034

 ( 220 ) 2017.09.26.

 ( 731 )  Marton Péter Tamás 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 177. sz. 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,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlés.

 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 03041

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  EGLO LUX Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az én lámpám az én stílusom!

 ( 511 ) 9    Fényemittáló diódák [LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényvezérlő és szabályozó készülékek,

 világító táblák.

 11    LED-diódás világító berendezések; világító berendezések, eszközök, szerkezetek, lámpák és készülékek;

világító készülékek és azok alkatrészei; lámpák világító diódákkal, mint fényforrásokkal; beépített lámpák, talajba

beépíthető lámpák, falba beépíthető lámpák; álló-, fali, mennyezeti és asztali lámpák; biztonsági, útmutató és

vészvillogó lámpák; fényszórók, irányított sugárzók; burkolatok, rácsok és tükrök fény irányításához; reflektorok

 és lámpaburkolatok.

 42    Fénytechnikai berendezések tervezése, különösen projektre és tárgyra vonatkozó fénytervezés;
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fényszámítások és mérések végzése, világítási helyzetek szimulációja, világítástechnikai berendezések

 tervtanulmányának elkészítése.

 ( 210 ) M 17 03042

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai Zsófia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) idoctum

 ( 511 )  9    Szoftverek, applikációs szoftverek, oktató szoftverek.

  41    Oktatás, tanítás.

  42    Szoftverfejlesztés.

 ( 210 ) M 17 03115

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  JINKAI BZ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ji Hai Ou, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03118

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, rögzített; navigációs berendezések

járművekbe (fedélzeti számítógépek); távmérő műszerek, távolságmérők; távolságregisztráló készülékek,

 kilométer-számlálók; navigációs eszközök, számítógépes játékprogramok.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia).

 ( 210 ) M 17 03120

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; gépjárművek; járművek, szárazföldi, légi és vízi köztekedési eszközök; motoros szárazföldi

járművek; szárazföldi járművek; terepjáró járművek; különböző terepviszonyokra gyártott járművek (ATY);

vezető nélküli gépjárművek; autonóm gépjárművek; versenyautók; felújított klasszikus járművek; készlet

formájában értékesített járművek; kereskedelmi járművek; elektromos járművek; hibrid járművek ; katonai

járművek; sürgősségi szolgálatok, kutató- és mentőszolgálatok által használt járművek; szárazföldi járművekhez

használt erőátviteli rendszerek; motorok szárazföldi járművekhez; hajtóművek szárazföldi járművekhez; motorok

motorkerékpárokhoz; hajtóművek motorkerékpárokhoz; motorok kerékpárokhoz; hajtóművek kerékpárokhoz;

motorok versenyautókhoz; trailerek; kartámaszok járműülésekhez ; jármű csomagtartóba való poggyász zsákok;
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csomag tárolására való autó beltéri rendszerező zsákok, hálók és tartók; járművekhez kialakított vagy illeszkedő

szőnyegek és padlóborítások; fejtámaszok jármű ülésekhez; fejtámasz huzatok járművekhez; védő és díszítő

borítások visszapillantó tükrökhöz; autó üléshuzatok; borítások kormánykerekekhez; méretre készült borítók

járművekhez; kerekek járművekhez; könnyűfém felnik; keréktárcsák; dísztárcsák; pótkerekek; felni lefedésére

szolgáló tárcsák; központi keréktárcsa; fedelek kerekekhez; kerékláncok; spoilerek, légterelő szárnyak

járművekhez; borítások járművekhez; gépjárműülések ; biztonsági ülések járművekhez; biztonsági övek

járművekhez; biztonsági hevederek járművekhez; biztonsági hangjelzők járművekhez; légzsákok utasok számára;

lopásgátló és biztonsági eszközök és felszerelések járművekhez; hűtőrácsok járművekhez; ajtókárpitok gépjármű

karosszéiiákhoz; járműajtók; járműab1akok; jármű szélvédők; ablaküveg járműablakokhoz; tetőablakok

járművekhez; napfénytető; járművek lökhárítói; autótartozékként értékesített, interfészeket is magukba foglaló

jármű központi konzolok; kerékpárok; triciklik; alkatrészek, szerelvények és tartozékok kerékpárokhoz;

hoverboardok; robogók; négykerekű motorkerékpárok; motoros egykerekűek; gokartok; sport babakocsik és mély

babakocsik, valamint azok alkatrészei és tartozékai; csecsemő, totyogó- és gyermekülések járművekhez;

napellenzők, tetőcsomagtartók, poggyásztartók és hálók, kerékpártartók, szörfdeszka tartók, síléctartók és

hóláncok járművekhez; drónok; pilóta nélküli légi járművek; személyi légi járművek; légpárnás járművek; víz

alatti járművek; vízsugár hajtású járművek vízi sportokhoz; távirányítású járművek, nem játékok; az összes fent

 említett áru alkatrészei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 17 03122

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  Vodafone Group PLC, Berkshire RG14 2FN (GB)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Távközlési, telefonos és kommunikációs berendezések és készülékek; vezeték nélküli telefonok,

mobiltelefonok és vezetékes telefonkészülékek; mobiltelefonok; hordozható távközlési berendezések;

okostelefonok; telefontokok; headsetek telefonokhoz; hordozható, vezeték nélküli és táblagépek; hordható

elektronikai, távközlési és számítástechnikaieszközök; adatkommunikációs berendezések és készülékek;

hangfeldolgozó rendszerek; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; mobil adatberendezések;

adatfeldolgozó rendszerek; elektronikus adatbázisok; digitális telefon platformok és szoftverek; számítógép

hardverek telekommunikációhoz; távközlési hálózatok; modemek; hálózati routerek; szélessávú berendezések;

dekóderek; set-top boxok, beleértve interaktív televíziós műsorismertetéssel és/vagy televíziós és

audioprogramok rögzítésre szolgáló felvevővel rendelkező berendezéseket; elektronikus és elektronikai

berendezések műholdjelek, földi vagy vezetékes közvetítések fogadására; berendezések és készülékek

adattovábbításra, adatátvitelre, adattárolásra, adatgyűjtésre, adatfogadásra és adatkinyerésre olyan adatból, amely

kódolt adat-, szöveg-, kép-, hang-, videoformátumban vannak, vagy ezen formátumok kombinációjában; vezeték

nélküli hordozható egységek és eszközök; távirányítók elektronikai berendezésekhez; kéziszámítógépek;

elektronikus érzékelők, beleértve lépésmérőket, magasságmérőket és mérlegeket; vonalkód és QR-kód leolvasók

és beolvasók; audio- és videofelvételek; információ, adat, kép és hang tárolására alkalmas média; digitális

médiatartalom (letölthető), beleértve filmeket, televíziós programokat, rádióprogramokat, videókat, képeket,

zenét, szöveget, adatot, képet, grafikákat és csengőhangokat, melyek számítógépes adatbázisokból, az Internetről

vagy más elektronikai hálózatról vannak biztosítva; műholdas adóvevő-berendezések és készülékek;

számítógépes és videojátékok, beleértve letölthető játékokat; számítógépes adatbázisok, az Internet vagy más

elektronikus hálózatok által biztosított elektronikus publikációk (letölthető); géppel olvasható média;

számítógépes adatbázisok, az Internet vagy más elektronikus hálózatok által biztosított letölthető digitális hang,

video vagy adat; akkumulátortöltök távközlési berendezésekhez; elemek; akkumulátoros biztonsági áramellátók;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2679



számítógéphez és televízióhoz kialakított perifériás eszkőzök; számítógépek, beleértve laptop- és notebook-

számítógépeket; elektronikus személyes rendezők; elektronikus és műholdas navigációs és helymeghatározó

berendezések és készülékek, beleértve globális helymeghatározó rendszereket; kihangosítóval ellátott asztalra

vagy gépkocsira szerelhető egységek, amely lehetővé teszi a telefonkészülék kezet szabadon hagyó használatát;

autós telefonkészülék-tartók; oktatási készülékek és berendezések; mérőberendezések; okosmérők; üres és

előrőgzített mágneskártyák; mikroprocesszort tartalmazó kártyák; telefonkártyák; hitel-, betéti és fizetökártyák;

telefonos hitelkártyák; kódolt kártyák; számítógépes szoftverek, beleértve számítógépes adatbázisból, az

Internetről vagy más elektronikus hálózatról ellátott szoftvereket; adatkommunikációs szoftverek; applikációs

szoftverek, beleértve mobiltelefonos alkalmazásokat; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; vezeték

nélküli adatkommunikációhoz számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek és alkalmazások hang, adat,

naptár és tartalom egy vagy több elektronikai eszköz közötti szinkronizálására, átvitelére és megosztására,

alkalmazások vásárlására elektronikai kézi eszközökre és biztonságos, titkosított vásárlásokhoz; számítógépes

operációs rendszerszoftver; számítógépes szoftver hang, video, grafika, szöveg és adat streaming-átvitelére,

titkosítására és tárolására kommunikációs hálózatokon és azokon keresztül; számítógépes szoftverek, melyek

lehetővé tesznek peer-to-peer hálózati szolgáltatásokat és fájlmegosztást; keresőmotor szoftverek; számítógépes

szoftverek elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül információt és hang adatot megosztó számítógép

felhasználók közötti kommunikációk vezetésére és koordinálására; szoftverek interaktív televíziókhoz; kép- és

videoszerkesztő szoftverek, beleértve szoftveralkalmazásokat mobil eszközökön való használathoz; szoftverek

személyazonosítás céljából; számítógépes szoftverek belépések ellenőrzésére, videoellenőrzésre és személyek

jelenlétének érzékelésére; számítógépes szoftverek számítógépes biztonság céljából, beleértve vírusirtókat,

tűzfalakat, levélszemétszűrőket, kémprogram-eltávolítókat, internetes szűrőket; illetéktelen hálózati behatolást

jelző rendszerek; virtuális magánhálózati szoftvereket; számítógépes szoftverek fitneszhez, testzsírhoz,

testtömeg-indexhez, alvási ritmusokhoz, helyekhez, magassághoz, időjáráshoz és hőmérséklethez kötődő

információ fogadására, feldolgozására, továbbítására és megjelenítésére; számítógépes szoftverek egészség- és

fitneszprogram nyomonkövetésével, annak megfeleléssel és arra motivációval kapcsolatos információk

menedzseléséhez; lopásgátló berendezések nem gépjárművekhez; tolatóradarok gépjárművekhez; mozdítható

dolgok helymeghatározására alkalmas berendezések és eszközök; mozdítható dologtól származó információ

fogadására és küldésére alkalmas eszközök; elektromos eszközök és háztartási gépek távoli vezérlésére alkalmas

eszközök és berendezések; riasztóeszközök és felszerelések; műholdas helymeghatározó és navigációs

rendszerek; rendszerek elektronikai eszközökre vagy elektronikai eszközökről történő számítógépes szoftverek

letöltésére és frissítésére; elektronikai és biometrikus berendezések és felszerelések beléptetéshez;

személyazonosító berendezések; zárt láncú televíziós rendszerek; kamerák, TV-kamerák és videorögzítők zárt

láncú televíziókhoz; optikai és fényképező berendezések; elektronikus sebességmérők; elektronikus

úthosszmérők; elektronikus tachométerek; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; kilométerórák

jámnűvekhez; elektromos vagy elektronikus érzékelők járművekhez; elektronikus érzékelők; szirénák;

elektronikus zárak járművekhez; távirányító-berendezések; elektronikus járműkulcsok; elektronikus kulcsnélküli

hozzáférési és indításirendszerek járművekhez; rendszerek járműajtók, csomagtartók, motorháztetők és tetők

automatikus nyitásához és zárásához; motoros bukósisakokba épített kommunikációs berendezések; GPS

berendezések; készülékek járművekhez, a jármű helyzetének,helyszínek, útvonalak, idő, közúti forgalom,

segélyszolgálati járművek jelenlétének és kockázati tényezők meghatározására vagy jelzésére; rendszerek

járművek és közúti létesítmények közötti kommunikáció céljából; útburkolati jel észlelő eszközök; jármű-

távvezérlési rendszerek és eszközök; holttér- és sávváltás-segítségnyújtási monitoring rendszerek; fedélzeti

számítógépek járművekhez; fedélzeti elektromos, elektronikai vagy optikai felszerelés járművekhez, beleértve

szárazföldi járműveket; fedélzeti diagnosztikai rendszerek és távvezérlésű diagnosztikai rendszerek járművekhez;

rendszerek járművekre és jármüvekről történő számítógépes szoftverek letöltéséhez és frissítéséhez; biztonsági

célújármű és távoli egység közti adat észlelésére és/vagy átadására alkalmas eszközök; parkolássegítők,

akadályészlelő eszközök; parkolóasszisztens, tolató- és holttér-észlelő rendszerek és riasztók; ütközés előtti

észlelő és ütközés-megelőző rendszerek; elektronikus indításgátlók járművekhez; járműbe épített érintőképernyős
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 számítógépes rendszerek.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások telefonokkal,

mobiltelefonokkal, okostelefonokkal, hordozható digitális eszközökkel, távközlési berendezésekkel, számítógépes

szoftverekkel, számítógépekkel és elektronikuskommunikációs hálózatokkal, valamint ezekhez tartozó

kiegészítőkkel kapcsolatban; set-top boxok és modemek, távközlési berendezések, eszközök és kiegészítők;

távközlési és számítógépes szolgáltatásokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telefonos

üzenetrögzítési és üzenetkezelési szolgáltatások; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület

biztosítása weboldalakon; a hírközlési terület áruinak összegyűjtése mások javára, amely lehetővé teszi az

ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az ámkat, beleértve ilyen,

számítógépes adatbázisról, az Internetről vagy más elektronikus hálózatról online nyújtott szolgáltatásokat;

szórakoztatás, divat, életstílus, zene, sport, hírek, aktuális ügyek, üzlet, pénzügy, kereskedelem, technológia,

tudomány, tennészet, ipar, szállítás, művészet, történelem, utazás és kultúra, játékok és szerencsejátékok, film és

navigáció területek szolgáltatásainak összegyűjtése mások javára, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket a szolgáltatásokat; különféle letölthető digitális

médiatartalom összegyűjtése mások javára, beleértve szoftvereket, szoftveralkalmazásokat, filmeket, televíziós

programokat, rádiós programokat, videókat, zenét, szöveget, adatot, képeket, grafikákat és csengőhangokat,

lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;

különböző szolgáltatók összegyűjtése mások javára, nevezetesen digitális médiatartalom-szolgáltatókat, beleértve

szoftverek, applikációk, filmek, televíziós programok, rádiós programok, videók, zene, szöveg, adat, képek, és

csengőhangok szolgáltatóit, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

megvásárolhassák ezeket az árukat; tájékoztatás és tanácsadás árucikkek és áruk leendő vásárlóinak számára;

engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és

felügyelete; termékek értékesítésével és promócíójával kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, valamint áruk

kiválasztása és megjelenítése; információk számítógépes adatbázisokba és online kereshető adatbázisokba való

szerkesztése és rendezése; adattároló és -kinyerési szolgáltatások; Internetes szolgáltatások, nevezetesen

információk, helyek és egyéb források indexeinek készítése globális számítógépes hálózaton mások számára;

névsorok, beleértve az üzleti és kereskedelmi névsorokat, számítógépes adatbázisokon, az Interneten vagy más

elektronikus hálózaton való megjelentetése; információk, webhelyek és egyéb források keresése, böngészése és

visszakeresése mások számára globális számítógépes hálózatokon; globális számítógépes hálózaton keresztül

nyújtott infomnációk tartalmának megszervezése felhasználói preferenciák szerint; kiállítások szervezése és

lebonyolítása üzleti és szórakoztató célokra; adatbázis és adatfeldolgozó szolgáltatások; adatkezelési

szolgáltatások; adatgyűjtés; adatelemző és adatbányász szolgáltatások; üzletipromóció, kutatás, menedzsment,

adminisztráció, segítségnyújtás és információs szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások;

gazdasági előrejelzés, marketing, piackutatás, piacelemzés és felmérési szolgáltatások; reklámszövegek

közzététele; statisztikai információk összeállítása; kereskedelmi információk szolgáltatása; reklámterjesztési

szolgáltatások vezeték nélküli hálózaton, távközlési berendezéseken, eszközökön vagy globális számítógépes

hálózaton keresztül; közlekedési és utazási információk adatbázisainak létrehozása, karbantartása és frissítése;

televízió, rádió, valamint elektronikus média által nyújtott reklámszolgáltatások; telefonszolgálat és üzeneteket

kezelő szolgáltatások; termékértékesítéssel és -promócióval kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, valamint áruk

kiválasztása és megjelenítése; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélból;

távközlés szolgáltatási előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; telematikai, telefonos vagy

számítógépes szolgáltatások [internet] előfizetésének megszervezése; előfizetés televíziós csatornára; árverések

szervezése távközlési hálózatokon keresztül; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen

információnyújtás tennékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül termékek reklámozására és

értékesítésére; árukkal szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások, amelyet

telekommunikáció útján kínálnak és rendelnek meg; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; telefonos üdvözlő- és recepciós szolgáltatások megszervezése; számítógépes adatbázishoz való

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2681



 hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobil és vezetékes távközlési és telefonos, műholdas távközlési, mobiltávközlési,

rádiós és mobiltelefonos, rádiós telefax, rádiós személyhívó és rádiókommunikációs szolgáltatások; hangátviteli

szolgáltatások; hangüzenet- és hangposta-szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

távközlési, rádió-,rádiótelefon- és rádiós telefax-berendezések kölcsönzése, lízingje és bérbeadása; távközlési

létesítmények bérbeadása; telefonvonalak bérbeadása; adatközlés rádión, távközlésen és műholdon keresztül;

műholdas, televíziós és/vagy rádiós kommunikációs szolgáltatások; hangkommunikációs szolgáltatások

továbbítása és fogadása; internetes beszédprotokollos (VOIP) szolgáltatások; kommunikációs távközlési

szolgáltatások globális számítógépes hálózaton vagy az Interneten keresztül; telefon- és mobiltelefon-üzenetek

gyűjtése és átvitele; hangadatok és képek továbbítása és fogadása; üzenetrögzítési szolgáltatás mások részére;

automata telefonos üzenetrögzítő szolgáltatás; személyes számlálási szolgáltatások; helyettesítő távközlési

cserekészülék kölcsönzése meghibásodás, elvesztés vagy lopás esetén; Internetes szolgáltatások nyújtása,

különösen Internet-hozzáférési szolgáltatás; információ (beleértve weboldalakat), számítógépes programok és

egyéb más adatok távközlése; elektronikus levelezési szolgáltatás; testreszabott kijelzők biztosítása távközlési

készülékeken; szélessávú szolgáltatások nyújtása; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli

telefonálás; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; portálszolgáltatások; üzleti lista és

telefonkönyv-szolgáltatások nyújtása; távközlési berendezések helymeghatározó szolgáltatásainak biztosítása;

vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve biztonságos kommunikációs csatornák

használatát; telefon-és távközlési berendezésekkel és készülékekkel kapcsolatos vagy azokat azonosító

tájékoztatás nyújtása; távközlési irányítási és összekapcsolási szolgáltatások; adatcsereszolgáltatások; távközlési

adatátvitel; adatáramoltatás; a digitális médiatartalom áramoltatása, beleértve filmeket, televíziós műsorokat,

rádióműsorokat, videókat, zenét, szövegeket, adatokat, képeket, grafikákat és csengőhangokat, az Interneten vagy

távközlő hálózaton keresztül; digitális médiatartalom nyújtása, beleértve filmeket, televíziós műsorokat,

rádióműsorokat, videókat, zenét, szövegeket, adatokat, képeket, grafikákat és csengőhangokat, az Interneten vagy

távközlő hálózaton keresztül; adatátviteli szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési

szolgáltatások; rádió- vagy televízióműsorok sugárzása vagy továbbítása; a digitális hang, video- és multimédiás

tartalom távközléssel történő továbbítása; hang- és videofájlok elektronikus továbbítása számítógépen és más

elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;

digitális zene közvetítése távközlés útján; online zenei előfizetésiszolgáltatások; hozzáférés biztosítása közösségi

hálózatokhoz; videószöveg, telex és viewdata szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások, nevezetesen üzenetek

küldése, fogadása és továbbítása szöveges, hangos, grafikus vagy videofelvételek formájában, vagy ezen

formátumok kombinációjában; egységesített üzenetküldési szolgáltatások; hangpostaszolgáltatások; adatátviteli

szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; videotelefon szolgáltatások; telekommunikációs

csatlakozások biztosítása az Internethez vagy adatbázisokhoz; üzenetek, információk és képek továbbítása

számítógép segítségével; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; elektronikus konferencia

szolgáltatásbiztosítása és működtetése; számítógépes adatbázisokhoz, számítógépes hirdetőtáblákhoz,

számítógépes hálózatokhoz, interaktív számítógépes kommunikációs hálózatokhoz, különböző területeken kiadott

elektronikus kiadványokhoz, merchandisinghoz és szolgáltatáskatalógusokhoz, valamint információs és

számítógépes kutatási és referenciaanyagokhoz való hozzáférési idő biztosítása és bérbeadása; hozzáférés

biztosítása oktatási tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; kommunikációs szolgáltatások az elektronikus

eszközök távirányítására; kommunikációs hálózatok intelligens mérési rendszerekhez; az előfizetők

telefonhívásainak figyelése és a segélyhívó szolgáltatás; adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése

számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; elektronikus kommunikációs

hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs lehetőségekbiztosítása

digitális adatcseréhez, adatok közlése távközlési eszközökkel; adatátviteli szolgáltatások, beleértve audiovizuális

berendezések révén; hang-, kép-, videó- és adatjelek továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; adatbank

összekapcsolási szolgáltatások; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatközvetítési
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és kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik fél

felhasználók számára; információszolgáltatás, elektronikus távközlési kapcsolatok biztosítása;

telekommunikációs gateway szolgáltatások; interaktív távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások;

konzultáció telekommunikáció területén; telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési szolgáltatások

 légiutasoknak.

 41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; oktatás és

képzés, beleértve számítógépes hálózatról, az Internetről vagy más elektronikus hálózatról online biztosított

szolgáltatásokat; játékszolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások, beleeértve számítógépes

hálózatról, az Internetről vagy más elektronikus hálózatról online biztosított szolgáltatásokat; sport- és kulturális

tevékenységek; on-line elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok, útmutatók és workshopok szervezése és lebonyolítása;

interaktív és levelező tanfolyamok és képzések online biztosítva távközlési kapcsolaton, számítógépes hálózaton

vagy más módon; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve archív

információkat) szöveg, audio és/vagy videó információ formájában; digitális tartalom szolgáltatása, beleértve

zenét, filmeket, játékokat és más szoftveralkalmazásokat számítógépes adatbázisból az Internetről vagy más

elektronikus hálózatról, valamennyit szórakoztatási vagy oktatási célokra; online kereshető adatbázisok és

könyvtárak adatok kinyerésére zene, videó, film, könyvek, televízió, játékok és sport területén; médiatartalom

előállítása; felhasználó által generált digitális médiatartalom közzététele és terjesztése; blogok és blogok

közzététele; számítógépes adatbázisból vagy az Internetről online biztosított szórakoztatási szolgáltatások; online

számítógépes adatbázisból vagy az Internetről biztosított oktatási információk; telefonon nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; telefonos vetélkedők; sportinformációk biztosítása telefonon keresztül; számítógépes adatbázis

útján nyújtott könyvtári szolgáltatások; elektronikus játékszolgáltatások az Interneten keresztül nyújtva; digitális

zeneszolgáltatás az Internetről; adatbázisokból vagy az Internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető

kiadványok közzététele az Interneten; elektronikus kiadványszerkesztés; interaktív többjátékos játékok biztosítása

 kommunikációs hálózatokon keresztül, beleértve az Internetet.

 ( 210 ) M 17 03152

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Hatvani Ádám, Budapest (HU)

 Dékány Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) SPORAARCHITECTS

 ( 511 )   16    Tervrajzok, fényképek.

 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 03153

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Hatvani Ádám, Budapest (HU)

 Dékány Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) SPORA

 ( 511 )   16    Tervrajzok, fényképek.

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 03220

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03221

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőr.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03222

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03223

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03224

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03225

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03226

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03227

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03228

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03229

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03230

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.
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 ( 210 ) M 17 03231

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03232

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03233

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03234

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.
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  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03235

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03236

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03254

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Dr. Major Zsófia, Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai;

fogszabályozási szolgáltatások; fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal

kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

kozmetikai fogászat; fogászat; szedációs fogászat; drágakövek fogba építése; lézeres terápiák egészségügyi

 problémák kezelésére.

 ( 210 ) M 17 03275

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Majlinger Ádám 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Majlinger
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 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03281

 ( 220 ) 2017.10.13.

 ( 731 )  ONEY Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oney - Hiteles megoldások a sikeres mindennapokhoz

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03317

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek; parkolást segítő eszközök és

rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra; látássegítő vezetési

eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver önvezetö és autonóm járművek működtetéséhez;

számítógép szoftver és hardver önvezetö és autonóm járművekkel történő használatra; önvezetö funkcionalitást

lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és hardver önvezetö és

autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás,

kép analizálás, képfelismerés, autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása

és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző

vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez,

objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés,

környező objektumok mozgási mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és

sajáthely meghatározás, arc analízis és képfelismerés; önvezetésnél és autonóm járműveknél alkalmazható

mesterséges intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs,

irányítási, nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek önvezető és autonóm járművek

 működtetéséhez.

 ( 210 ) M 17 03318

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver és hardver mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz; mesterséges intelligenciára

optimalizált hardver egységek neurális hálózatokkal történő használatra; skálázható hardver megoldások

mesterséges intelligencia funkcionalitások gyorsítására, elsősorban autonóm vezetéshez; adatfeldolgozó hardver

egységek és szoftver neurális hálózatokkal történő használatra; számítógép hardver alkatrészek, nevezetesen

félvezető eszközök, félvezető csipek és FPGA (felhasználás helyén programozható kapumátrix) eszközök

 adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz.

 ( 210 ) M 17 03319

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Önvezetéssel és autonóm járművekkel kapcsolatos számítógép szoftver és hardver; számítógép szoftver és

hardver önvezető és autonóm járművekhez való hardver és szoftver megoldások betanításához, hitelesítéséhez,

fejlesztéséhez és karbantartásához; számítógép szoftver és hardver vezetési szimulátorokhoz és részben-felügyelt

annotációs és kameraképen alapuló címkéző eszközökhöz; számítógép szoftver és hardver önvezető és autonóm

járművek kalibrálásához körbelátással is kapcsolatosan és sajáthelyzet korrigálására is, beleértve járművek több

kamerájából és érzékelőiből származó adatok gyűjtését; számítógép szoftver és hardver tesztelési és

helyzetanalízis adatok gyűjtésére, valamint az adatoknak mély tanuláshoz, önvezető funkcionalitásokhoz történő

szolgáltatására; számítógép szoftver és hardver önvezető és autonóm járművek funkcionalitásai betanításához,

hitelesítéséhez, fejlesztéséhez és karbantartásához, nevezetesen a következő funkcionalitásokra: mesterséges

intelligencia, mélytanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, autonóm jármű monitorozása és

vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése,

döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési

stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektumfelismerés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás

jármű vezérléshez, többobjektumos követés, környező tárgyak mozgási mintázatának követése és előrejelzése,

 vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás, arc analízis és képfelismerés.

 ( 210 ) M 17 03320

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver és hardver szimulációs környezetekhez; számítógép szoftver és hardver önvezető és

autonóm jármű funkcionalitások teszteléshez és betanításához való szimulációs környezetekhez; önvezető és

autonóm jármű funkcionalitások end-to-end (elejétől végéig) és komponens alapú tesztelését lehetővé tevő

szimulációs környezetek; 3D-s objektumokat fotorealisztikusan visszaadó valós idejű szimulációs környezetek

 neurális hálózat tanításához történő használatra.

 ( 210 ) M 17 03361

 ( 220 ) 2017.10.25.

 ( 731 )  Járja János, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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).

A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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