
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  222.281

 ( 151 )  2017.08.24.

 ( 210 )  M 16 02797

 ( 220 )  2016.09.01.

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

 ( 541 )  Vigomax

 ( 511 ) 5    Bébiételek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

 szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  222.432

 ( 151 )  2017.09.06.

 ( 210 )  M 16 02543

 ( 220 )  2015.05.20.

 ( 732 )  Cosmetics Limited, Nassau (BS)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápolási készítmények; púderek, krémek és folyadékok, előbbiek mindegyike arcra, kézre és testre;

kozmetikai termékek; szappanok; öregedés-gátló krémek; szépségszérumok; hidratálók; tisztítók; tonikok;

napozókrémek és barnító krémek; tusoló és fürdőkészítmények: hajápolási készítmények; borotválkozási és

 borotválkozás utáni készítmények: illóolajok; aromaterápiás termékek.

5    Gyógyászati krémek, olajok, púderek és folyadékok; gyógynövény eredetű szerek; homeopátiás gyógyszerek,

 fentiek mindegyike vitamin alapú gyógyszerkészítmények kivételével.

 44    Szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások; fodrászszalonokkal

kapcsolatos szolgáltatások; manikűr és pedikűrszolgáltatások; spa szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

masszázs szolgáltatások; elektrolízissel és szőrtelenítéssel kapcsolatos szolgáltatások; az imént felsoroltakkal,

 egészségvédelemmel és táplálkozással kapcsolatos információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  222.433

 ( 151 )  2017.09.06.

 ( 210 )  M 16 02908

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Szociális Klaszter Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Flórián Tamás, Győr

 ( 541 )  INDA

 ( 511 )  45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások, egészséggel és biztonsággal

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  222.434

 ( 151 )  2017.09.06.

 ( 210 )  M 16 02909

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Szociális Klaszter Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Flórián Tamás, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások, egészséggel és biztonsággal

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  222.835

 ( 151 )  2017.10.26.

 ( 210 )  M 17 00049

 ( 220 )  2017.01.04.

 ( 732 )  TERMINDEX Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.962

 ( 151 )  2017.11.14.

 ( 210 )  M 17 00659

 ( 220 )  2017.02.24.

 ( 732 )  Womanity Media & Events Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Apátfalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.982

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00314

 ( 220 )  2017.01.30.

 ( 732 )  VALOREX SAS, Combourtille (FR)

 ( 740 )  Monika Kalintsch-Noack & Co GmbH, Bécs
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos és technikai eszközök, műszerek és software-ek a tej minőségének ellenőrzésére és a takarmány

 tápanyagtartalmának diagnosztizálására.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások; számítástechnikai hardware és software tervezés és fejlesztés;

 valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  222.983

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00821

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  MedSPA Laboratoires Industrial Limited Liability Company, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; vatta kozmetikai használatra; mosdószappanok; hajvizek, hajszeszek; körömlakkok;

kozmetikai maszkok; parfümök; ajakrúzsok; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények

 fürdőhöz.

 ( 111 )  222.984

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00446

 ( 220 )  2017.02.10.

 ( 732 )  Minda Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pogár László, Budapest

 ( 541 )  AGAZGA

 ( 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).

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

 művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  222.985

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00560

 ( 220 )  2017.02.17.

 ( 732 )  Flyerbox Media Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Benn András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  222.986
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 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00688

 ( 220 )  2017.02.27.

 ( 732 )  Human Operator Zrt. 100%, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lépj be hozzánk!

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.987

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00808

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  PREMIER MED Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  222.988

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00809

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  PREMIER MED Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  222.989

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 00810

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  Közeli Jövő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest

 ( 541 )  mtpays

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás munkaerő toborzási szolgáltatás, munkaerő-toborzással

kapcsolatos információnyújtás, üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; pszichológiai eljárások

személyzet kiválasztására, személyzet kiválasztása, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

személyzet kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; konzultáció személyzeti kérdésekben, online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások adói és vásárlói részére; hirdetési felület kölcsönzése, hirdetési felület online

 kölcsönzése; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások.

  41    Pályaválasztási tanácsadás.

 ( 111 )  222.990

 ( 151 )  2017.11.17.
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 ( 210 )  M 17 01524

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZ ÉLMÉNYEK HÓDOLÓINAK

 ( 511 )   30    Fagylaltok és jégkrémek; vizes fagylaltok; fagyasztott édességek.

 ( 111 )  222.991

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 17 01521

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Zala-Cereália Kft., Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter (HU)

 ( 541 )  Tüskeszentpéteri liszt

 ( 511 )   30    Magyarországról származó lisztek.

 ( 111 )  223.000

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 16 03344

 ( 220 )  2016.09.16.

 ( 732 )  Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület, Herceghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej- és tejtermékek.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.001

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 00912

 ( 220 )  2017.03.21.

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ernő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tejből, szeretettel!

 ( 511 )  29    Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;

sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; tejföl; túró; túró készítmények és ezek ízesített változatai;

 túródesszertek.

 30    Kávé; kakaó; csokoládébevonat; csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; kakaó

alapanyagú italok; ostyák; sütemények; tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített

termékek; fagylaltok; jégkrémek; fagyasztott krémek; vaníliáskrémek; pudingok; tej alapú pépek; édesített

 desszert jellegű készítmények.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

 szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  223.002

 ( 151 )  2017.11.20.
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 ( 210 )  M 17 01042

 ( 220 )  2017.03.30.

 ( 732 )  Gilan Trading Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Takácsné dr. Kása Jolán, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti, 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).

 ( 111 )  223.003

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01163

 ( 220 )  2017.04.10.

 ( 732 )  ANRO 3000 Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 541 )  ANRO

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; ablaküveg építési célokra; bevonatok

[építőanyagok]; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; cementoszlopok;

díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; építési homokkő; építőelemek betonból; gipszvakolat;

 lécek, nem fémből; nem fémből készült falborítások építéshez; polisztirol díszlécek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, a 19-es áruosztályban megjelölt

 termékek forgalmazása.

 ( 111 )  223.004

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01164

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  OMEWILL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás termékek

gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású

ételkészítmények embereknek; ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminkészítmények; gyógyhatású

adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-, és

 táplálék-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  223.005

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01165

 ( 220 )  2017.04.07.
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 ( 732 )  Hovány Márton, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  223.006

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01167

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  Graf'n'Berg Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  Graf'n'Berg

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

 ( 111 )  223.007

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01169

 ( 220 )  2017.04.10.

 ( 732 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám és marketing.

  41    Szakmai versenyek szervezése; oktatási versenyek, konferenciák szervezése.

  45    Jogi szolgáltatás.

 ( 111 )  223.008

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01599

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Royal Canin SAS, Aimargues (FR)

 ( 300 )  21966343 2016.11.21. CN

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Fák; friss kerti gyógynövények; élőállatok; friss gyümölcsök; friss zöldségek; magvak; takarmány istállóban

tartott állatoknak; természetes gyep; rákok, keménytestűek (élő); horgászcsali (élő); cserjék; gabona

(gabonafélék); növények; virágok; táplálékok és takarmányok állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; ehető

rágnivalók állatok részére; homokkal borított papír (alom) házi kedvenceknek; aromás homok (alom) házi

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2701



kedvenceknek; nyers faanyag, fűrészáru; szárított növények díszítésre; táplálékok és takarmányok állatoknak;

 italok házi kedvencek részére.

 ( 111 )  223.009

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01708

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  Zsiros László, Sajószentpéter (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JÁTSZI-FOCI

 ( 511 )   28    Labdák játékokhoz.

 41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás

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

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  223.010

 ( 151 )  2017.11.20.

 ( 210 )  M 17 01709

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  Zsiros László, Sajószentpéter (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Labdák játékokhoz.

 41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás

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

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  223.012

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00615

 ( 220 )  2017.02.22.

 ( 732 )  Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)
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( 546 )

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

 gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberek számára; tapaszok.

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

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

 ( 111 )  223.013

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00485

 ( 220 )  2017.02.13.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  LOLIPUFFIN

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

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

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

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

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

 ( 111 )  223.014

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00991

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  Balogh Gábor, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; cikória (pótkávé).

  43    Vendéglátás; kávézói szolgáltatás.

 ( 111 )  223.015

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00988

 ( 220 )  2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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 ( 541 )  Magyarországról jövök

 ( 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).

 ( 111 )  223.016

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00864

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Gasztro Szakasz Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.017

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00777

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Esztergakés Kft., Pócspetri (HU)

 ( 541 )  EsztOR

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; esztergák; fémipari maró és forgácsoló szerszámok; fémipari forgácsolástechnikai

 szerszámok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 40    Gépek és szerszámgépek, esztergák, fémipari maró és forgácsoló szerszámok, fémipari forgácsolástechnikai

 szerszámok összeszerelése mások számára.

 ( 111 )  223.018

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01119

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  BOLDOGKŐ-FRUIT Gyümölcsfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Boldogkőváralja (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BESTILLO

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.019

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01118

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek.

  16    Fogászati termékekkel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  35    Fogászati termékek reklámozása.

  41    Fogászati nevelés.

 ( 111 )  223.020

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01116

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Naptejek; napvédő, napozó készítmények.

  16    Tanítási és oktatási anyagok.

  35    Napvédő termékek reklámozása.

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

 ( 111 )  223.021

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01114

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

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

 ( 111 )  223.022

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01024

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  D&B Real-Estate Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  DUNA TERASZ

 ( 511 )   35    Ingatlanmarketing; ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; ingatlanmarketing elemzés.

 36    Ingatlanok értékbecslése; ingóságok és ingatlanok pénzügyi értékelése; ingatlanvagyon tervezés;

ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos

pénzügyi jelentések készítése; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások;

ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási

szolgáltatások; ingatlan befektetések; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanberuházási tanácsadás;

ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanok

 értékbecslése biztosítási kárigényekhez.

 37    Ingatlantakarítás; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése; ipari

ingatlanok építése; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó

 építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.023

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01789

 ( 220 )  2017.06.01.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.024

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01786

 ( 220 )  2017.06.01.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 )  hello Biztosítás

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.025

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01243

 ( 220 )  2017.04.14.

 ( 732 )  Tüzeléstechnikai és Kereskedelmi Kft. 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Blázsovics Barbara, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatok képzése; állatoknak szánt testedzési szolgáltatások

nyújtása; házi kedvencek gondozásának oktatása állatbemutatók menedzsmentjének keretében; házi kedvencek

gondozásának oktatása állatkiállítások menedzsmentjének keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása;

házi kedvencek gondozásával kapcsolatos oktatás; házi kedvencek kiállításainak menedzsmentjével kapcsolatos
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képzés; kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével kapcsolatos oktatás; állatok engedelmességi

képzése, kiképzése; házi kedvencek bemutatóinak menedzsmentjével kapcsolatos képzés; engedelmességi

kiképző iskolák állatoknak; felnőttképzés; felnőttoktatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; kutyaversenyek

szervezése; kutyaversenyek rendezése; állatkiállítások és állatidomítás, kiképzés; képzési rendezvények

 szervezése és lebonyolítása; kutyakiállítások, kutyabemutatók; kutyakiállítások, bemutatók rendezése.

 ( 111 )  223.026

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01237

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Csörgits Lajos, Győr

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.027

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00894

 ( 220 )  2017.03.17.

 ( 732 )  Adorjánné Knábel Tünde, Paks (HU)

 ( 740 )  dr. Makó Klaudia, Budapest
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.028

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00892

 ( 220 )  2017.03.20.

 ( 732 )  Hórász Gergely, Miskolc (HU)

 Tar Gergő Ferenc, Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Polisztirol gyönggyel vagy szivacs darabokkal töltött, dupla huzatos ülő vagy fekvő bútor; babzsákfotel.

  24    Kerti bútor párnahuzat, kerti bútor téli védőtakaró.

 40    Polisztirol gyönggyel vagy szivacs darabokkal töltött, dupla huzatos ülő vagy fekvő bútor; babzsákfotel;

 kerti bútor párnahuzat, kerti bútor téli védőtakaró gyártása és összeszerelése mások számára.

 ( 111 )  223.029

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01785

 ( 220 )  2017.06.01.

 ( 732 )  Hrabetz Györgyi, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.030

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01784

 ( 220 )  2017.06.01.

 ( 732 )  Hrabetz Györgyi, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.031

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01284

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Hortobágy Street Food Kft., Fót (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  30    Más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.032

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01239

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Csörgits Lajos, Győr

 ( 541 )  Egy város ezer élmény

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.033

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01238

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Csörgits Lajos, Győr

 ( 541 )  A jövő Győrben épül

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.034

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01115

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

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

 ( 111 )  223.035

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01033

 ( 220 )  2017.03.29.

 ( 732 )  Eiesen-Bergen Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PESTI SÓLET

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi asztalfoglalás;

 éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  223.036

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00531

 ( 220 )  2017.02.16.

 ( 732 )  Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  didiMobility

 ( 511 ) 9    Szoftverek [számítógépes programok], rögzített; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; szoftverek,

rögzített; lépésmérők, lépésszámlálók; parkolóórák; érmével működő parkolóház kapuk; elakadásjelző

háromszögek; navigációs készülékek járművekbe [fedélzeti számítógépek]; műholdas navigációs készülékek;

hordozható médialejátszók; földmérő berendezések és eszközök; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek];

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; fordulatszámmérők; oktatási készülékek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; teleszkópok; tűzoltókészülékek; fejvédő eszközök; betörésgátló
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riasztókészülékek; napszemüvegek; akkumulátorok, elektromosság, elektromos akkumulátorok járművekhez;

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.

 39    Utazás és utasok szállítása; termékek csomagolása; taxi szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; navigációs

rendszerek bérbeadása; áruk raktározása; üzenet kézbesítés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; közlekedési

információs szolgáltatások; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; futárszolgálatok [üzenetek vagy

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

 42    Műszaki kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; csomagolástervezés;

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; elektronikus adattárolás; nem helyszíni biztonsági mentés; honlaptervezési

tanácsadás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; térképészet.

 ( 111 )  223.037

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00518

 ( 220 )  2017.02.15.

 ( 732 )  PW International Limited, Strovolos, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

  35    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk kiskereskedelme.

 ( 111 )  223.038

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00233

 ( 220 )  2017.01.24.

 ( 732 )  Smart Fishing Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szarvas Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Smart Fishing

 ( 511 )  28    Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; horgászbotok;

horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1); horgászzsinórok, horgászdamilok (2);

illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők

[horgászfelszerelés]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; úszók horgászathoz,

 halászathoz; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek.

 31    Gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; horgászcsali, élő; halliszt

állati fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró, friss; kukorica; liszt állatoknak;

magvak állati fogyasztásra; olajos takarmánypogácsák; szemes gabona, feldolgozatlan; táplálékok és

 takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2).

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások

bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

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

készítése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  223.039

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 00003

 ( 220 )  2016.12.20.

 ( 732 )  Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  "Budapest Business Journal"

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

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

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

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

 ( 111 )  223.040

 ( 151 )  2017.11.22.

 ( 210 )  M 17 01113

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Siptár Réka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 )  SIPTÁR

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

 ( 111 )  223.044

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 04080

 ( 220 )  2016.12.30.

 ( 732 )  Mondadori International Business Srl., Milan (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos és elektronikus berendezések, hangos-könyvek, elektronikus könyvolvasók, telefonok és mobil

telefonok, elektronikus táblagépek, rádiók, asztali és laptop számítógépek; üres és írható CD-ROM-ok és DVD-k;

közérdekű oktatási témákkal, akcióval, vígjátékkal, drámával és zenével kapcsolatos műsoros CD-ROM-ok és

DVD-k; hang vagy kép felvételére, átvitelére vagy lejátszására szolgáló berendezések, audio és video CD-ROM

és DVD felvevők és lejátszók hordozható és nem hordozható változatai; hordozható és nem hordozható MP3

lejátszók; számítógép tartozékok, számítógépes egerek, számítógépes egéralátétek, nyomtatók, modemek;

elektronikus kiadványok, könyvek, magazinok, hírösszefoglalók, újságok, prospektusok, útmutatók olyan oktatási

témákkal kapcsolatban, mint a tudomány, történelem, irodalom és nyelvészet; elektronikus médiumokra,

CD-ROM-okra, DVD-kre és elektronikus memóriakártyákra rögzített könyvek, magazinok, hírösszefoglalók,

újságok, prospektusok, útmutatók olyan általános közérdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatban, mint a

hírek, akció, vígjáték, dráma és zene; elektronikusan letölthető kiadványok; on-line adatbázisokból vagy az

internetről letölthető, e-könyvek és elektronikus file-ok formájában megjelenő elektronikus kiadványok olyan

oktatási témákkal kapcsolatban, mint a tudomány, történelem, irodalom és nyelvészet, valamint olyan általános

közérdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatban, mint a hírek, szórakoztatás, akció, vígjáték, dráma és zene;
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internetről letölthető számítógépes játék programok; számítógépes programok internetes és globális hálózaton

való használatra; weblap tervezéshez használatos számítógépes programok; weboldalakról elérhető (letölthető)

digitális video és zene; előtelepített szoftver elektronikus táblákon vagy számítógépeken, elektronikus

táblagépeken, asztali és laptop számítógépeken; kikapcsolódással, játékokkal,szórakoztatással, oktatással,

olvasással és információ-szolgáltatással kapcsolatos programok és alkalmazások formájában megjelenő letölthető

és nem letölthető szoftver számítógépekhez, e-könyv olvasókhoz, mobiltelefonokhoz, elektronikus táblagépekhez

való használatra; internetes online vitafórumokról letölthető Mp3 file-ok és mp3 felvételek; internetes

közvetítések; webszemináriumok és zene letöltésére alkalmas podcast-ok, hangoskönyvek olyan oktatási

témákkal kapcsolatban, mint a tudomány, történelem, irodalom és nyelvészet, valamint olyan általános

közérdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatban, mint a hírek, szórakoztatás, akció, vígjáték, dráma és zene;

adatbázisokból vagy az internet-ről letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; alkalmazásokban és multimédiás

tartalmakban szereplő szövegek, hanganyagok, grafikus ábrázolások, fényképek és mozgóképek létrehozására,

fejlesztésére és integrációjára alkalmas számítógépes szoftver és hardver; számítógépekhez, e-könyv olvasókhoz,

mobiltelefonokhoz, elektronikus táblagépekhez kifejlesztett szoftver, amely az internethez kapcsolódó

rendszereken keresztül nyújt webes hozzáférést alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz; USB memória médiumok

és azok kiegészítői; elektronikus memóriakártyák; napszemüvegek és napszemüveg kiegészítők, napszemüveg

 keretek és napszemüveg tokok.

 16    Papírból és kartonból készült, más áruosztályokban nem szereplő áruk, irodai kellékek (kivéve bútor),

üdvözlőkártyák, nyomtatványok, évkönyvek, újságok, magazinok, közlönyök, folyóiratok, brosúrák, könyvek,

használati útmutatók, kézikönyvek, katalógusok, albumok, naplók, határidőnaplók, címjegyzékek, poszterek,

naptárak, térképek, gyűrűs kalendáriumok; fotóalbumok, fényképek, irodaszerek, rajzoláshoz, litográfiái

 műalkotások vagy metszetek készítéséhez való árucikkek, öntapadós címkék és matricák, oktatási anyagok.

 35    Hirdetések összeállítása weboldalként való felhasználásra, internetes weboldalként való felhasználásra;

hirdetések összeállítása weboldalként való felhasználásra; reklámanyagok közzététele; reklám szórólapok

kiadása; hirdetési felület biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámozás és online

reklámozás számítógépes hálózaton keresztül; postai megrendelés útján történő elektronikus levélküldés útján

történő reklámozás; rendszeres kiadványokhoz csatolt reklámkatalógusok terjesztése; hirdetések terjesztése;

termékek terjesztése reklám céljából; termékminták terjesztése reklám céljából; üzleti menedzsment; üzleti

adminisztráció; import vagy export; elektronikus és nem elektronikus kiadványok, könyvek, magazinok,

nyomtatványok, folyóiratok és szövegek on-line értékesítése; elektronikus és nem elektronikus könyvek és

nyomtatványok archiválása; számítógépes fájlkezelés; kereskedelmi menedzsment-támogatás franchise

tevékenységgel és franchise és/vagy merchandise szerződések kibocsátásával kapcsolatban; marketing

szolgáltatások; ügyfél és előfizető támogató szolgáltatások; újság előfizetések intézése mások részére;

reklámanyagok, hirdetési felület és médiumok, online reklámanyagok, hirdetési felület és médiumok bérlése;

kiállítások és vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; reklámanyagok terjesztése és direct mail reklámozás;

kirakatrendezés; áruk és szolgáltatások bemutatása; árverési szolgáltatások; beszerzési szolgáltatások mások

részére; áruk összekapcsolása mások részére, a következő területeken: optika, fotográfia, mozi, zene,

audiovizuális eszközök, telefonálás (mobil telefonok), telekommunikáció és számítógépek, irodaszerek, kiadói

termékek, ezáltal lehetővé téve a vásárlók számára, hogy ezeket az árukat megnézzék (boltban, kereskedelmi célú

kiállítási területen, általános kereskedelmi katalógusban vagy internetes weboldalon) és megvásárolják bármilyen

módon, telekommunikáció révén; on-line sajtófigyelő szolgálat; promóciós szolgáltatások; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása kedvezmény kártyák és hűségkártyák forgalmazása által; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása nyomtatott reklámanyagok forgalmazása és promóciós versenyek által; mások

áruinak és szolgáltatásainak értékesítése és reklámozása személyre szabott termékek, parfümök, szappanok,

pólók, sapkák, hátizsákok, bevásárlótáskák, sálak, papírzsebkendők, kitűzők (ékszerek), zászlók, matricák, tollak,

kulcstartók, zászlófüzérek, léggömbök, jegyzetfüzetek, nyomtatványok forgalmazása révén; reklámozás és

kereskedelmi információ nyújtása az interneten keresztül; piackutatás és elemzés az interneten keresztül; online

értékesítés szervezése a nyilvánosság részére az interneten keresztül, áruk mások számára történő online vagy az
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interneten keresztül való értékesítése kiskereskedelmi és nagykereskedelmi forgalomban, a következő

területeken: optika, fotográfia, mozi, zene, audiovizuális eszközök, telefonálás (mobil telefonok),

telekommunikáció és számítógépek, irodaszerek, kiadói termékek; a weboldalakon szereplő áruk és árak kezelése

és elemzése az internetes vásárlásokkal kapcsolatban; üzleti menedzsment az internetes értékesítéssel

kapcsolatban; tanácsadás az internetes marketing területén; árukkal kapcsolatos információ nyújtása;

munkaerőtoborzás; import és export, kereskedelmi ügynökségek és kizárólagos képviseletek a következő

területek áruinak tekintetében: optika, fotográfia, mozi, zene, audiovizuális eszközök, telefonálás (mobil

telefonok), telekommunikáció és számítógépek, irodaszerek, kiadói termékek; rendezvények, kiállítások, vásárok

és bemutatók szervezése és kivitelezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokból; elektronikus

kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatások, termékekkel kapcsolatos információ nyújtása telekommunikációs

hálózatokon keresztül reklámozási és értékesítési célokból; folyóiratok, újságok, kiadványok, könyvek

 értékesítése.

 38    Digitális zenei oldalakhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; hozzáférés nyújtása mp3 weboldalakhoz

az interneten; hozzáférés nyújtása weboldalakhoz az interneten; hozzáférés nyújtása weboldalakhoz; hozzáférés

nyújtása adathálózatokhoz, az internethez, internetes fórumokhoz, a globális internethálózathoz és szerverekhez;

hírközlés weboldalakon keresztül; web üzenetküldés; weboldal továbbítás; kommunikáció és telekommunikáció,

rádiós és televíziós műsorszórás, közvetlen és műholdas rádiós műsorszórás, amelynél a jel televíziós antennákról

újra sugározható, kábelen, rádió- és televízióadón keresztül vagy adatkommunikációs és számítógépes hálózaton

keresztül működő online szolgáltatások segítségével; rádiótelefonos kommunikáció; kommunikáció számítógépes

terminálokkal, számítógéppel támogatott üzenetközvetítés, információ- és képtovábbítás; elektronikus levelezés;

adatok és dokumentumok elektronikus továbbítása számítógép segítségével; globális számítógépes hálózaton

keresztül történő adatátvitel; online audio, video és szöveges kommunikáció biztosítása online közösségek

számára; az oktatás és szórakoztatás területén felmerülő, általános közérdeklődésre számot tartó témákkal

kapcsolatos kommunikációról, telekommunikációról és elektronikus hirdetőtábla szolgáltatásokról szóló

tájékoztatás; információs és nyomdai ügynökségek; hozzáférés biztosítása kereskedelmi tartalommal rendelkező

internetes portálhoz; telekommunikáció által nyújtott digitális audio és/vagy video szolgáltatás; rádióinformációs

szolgáltatás; elektronikusan nyújtott kommunikációs szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorszórás; on-line

elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások és chat szobák biztosítása; az internet felhasználásával működő csevegő

vonalak biztosítása; a közösségi hálón való kommunikáció célját szolgáló fórumok [chatszobák]; elektronikus

adatcsere szolgáltatás; adatforgalom lebonyolítása; audioanyagok közvetítése az interneten; video anyagok

közvetítése az interneten; üzenetek, információ és képek számítógépes továbbítása; igény szerint letölthető

 műsorok közvetítésével kapcsolatos szolgáltatás; blog szolgáltatás.

 41    Zenei előadásokat, zenei videókat, azokhoz kapcsolódó filmrészleteket, fényképeket és egyéb multimédiás

anyagokat megjelenítő weboldalak biztosítása; digitális zene (nem letölthető) biztosítása MP3 weboldalakhoz;

web-újságok kiadása; oktatás és szórakoztatás; oktatás és szórakoztatás televíziós, rádiós, műholdas és internet

programok útján; televíziós műsorszolgáltatás száloptikán, kábelen, az interneten, digitális vagy műholdas

rendszeren keresztül; interaktív televíziózás, interaktív játékok és interaktív vetélkedők; interaktív szórakoztató,

oktatási, sport- és kulturális szolgáltatások televízión keresztül; oktatási, képzési és továbbképző tanfolyamok,

szakmai találkozók, szemináriumok, előadások, szemlék, bemutatók, rendezvények, vásárok, kiállítások,

versenyek szervezése képzési és kulturális tevékenységek céljából; sport- és kulturális tevékenységek; könyvek,

újságok, magazinok, nyomtatott kiadványok, nyomtatványok, folyóiratok és szövegek, filmek, video- és

hangfelvételek on-line kiadása és közzététele; filmek gyártása és terjesztése; színházi, zenei, filmművészeti és

varieté rendezvények szervezése; rendezvények, valamint televíziós és rádiós műsorok előállítása és bemutatása;

hír tudósító szolgáltatás; fotóriport készítés; számítógépes hálózatról letölthető online játékok; interneten

keresztül nyújtott elektronikus játékszolgáltatás; online (nem letölthető) elektronikus kiadványok könyvek,

újságok, folyóiratok, blogok és online magazinok formájában való megjelentetése világméretű számítógépes

hálózaton keresztül; elektronikus könyvek, audiokönyvek, zene és illusztrációk megjelentetése; online

könyvtárak, a napilapokhoz, folyóiratokhoz, fényképekhez és képekhez kapcsolódó elektronikus könyvtár
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szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózaton keresztül; könyvtár szolgáltatások nyújtása újságokból kivonatolt

információt tartalmazó számítógépes adatbázis segítségével; folyamatos interaktív televíziós program sugárzása a

 hírek és aktuális események területén.

 ( 111 )  223.045

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 03217

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  Repülő Puli Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Barack és Szilva

 ( 511 )  16    Ajándékkönyvek, adatkönyvek, emlékkönyvek, jegyzetkönyvek, képeskönyvek, könyvkötészeti anyagok,

könyvlaprögzítők, szakkönyvek, kézikönyvek, útikalauzok, útikönyvek, receptkönyvek, szakácskönyvek,

 naptárak.

 41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra, díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása, díjátadó

ünnepségek szervezése, előadások szervezése, előadások szervezése és lebonyolítása, gasztronómiai versenyekkel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások, kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra, kiállítási szolgáltatások

oktatási célokra, kiállítások megszervezése oktatási célokra, konferencia szolgáltatások, konferenciaszervezés,

 kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése, rekreációs célú összejövetelek rendezése.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz, elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások, étel és ital catering

intézményeknek, étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára, étel és ital catering

szolgáltatások gyűlések helyszíneire, étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára, ételkiszállítási

szolgáltatások, azonnali fogyasztásra, étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára, étkeztetési

szolgáltatások céges étkezdék számára, étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára, étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára, éttermek idegenforgalmi célokra, kültéri étkeztetési szolgáltatások,

receptekkel kapcsolatos tanácsadás, tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén, üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások, alkoholos italok felszolgálása, bár szolgáltatások, bárok, bárokkal kapcsolatos

tájékoztatás, bisztró [büfé] szolgáltatások, borbárok, borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása), borozói

szolgáltatások, delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek], élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások, elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások, elvitelre árusító éttermek, esküvői fogadások

rendezése [étel és ital], étel előkészítés, étel és ital catering bankettekre, étel- és italkészítés, étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára, étel és ital catering koktélpartikra, ételek és italok biztosítása éttermekben

és bárokban, ételek és italok biztosítása bisztrókban, belső berendezések bérbeadása, beltéri asztalok kölcsönzése,

beltéri székek bérbeadása, beltéri szőnyegek kölcsönzése, beltéri világítás kölcsönzése, bútorok bérbeadása,

bútorok kölcsönzése, bútorok kölcsönzése bemutatókhoz, bútorok kölcsönzése konferenciákhoz, étkészletek

kölcsönzése, bérlése, evőeszközök kölcsönzése, főzőkészülékek bérbeadása, székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, székek és asztalok bérbeadása, üvegáruk kölcsőnzése, vendéglátás, vendéglátási

 szolgáltatások [étel és italszolgáltatás], vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  223.046

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 03914

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  LIPÓTI PARASZTKENYÉR

 ( 511 )   30    Pékáruk; kenyér.

 ( 111 )  223.047

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2715



 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 04064

 ( 220 )  2016.12.29.

 ( 732 )  Magyar Szociális Farm Szövetség, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Major Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, azon belül gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése,

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 45    A hátrányos helyzetű személyek, különösen, de nem kizárólagosan megváltozott munkaképességű

személyek, vagy fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, autisták, egészségkárosodottak, javító - nevelő

intézmény- vagy függőséget kezelő intézmény keretében ellátott személyek képességének fejlesztését, szinten

tartását, a társadalmi életben való részvételét, valamint önálló életvitelét elősegítő szolgáltatás, továbbá a

hátrányos helyzetű személyek szocializációját, reszocializációját, habilitációját, rehabilitációját szolgáló

szolgáltatás, illetve munkára felkészítő, védett foglalkoztatási szolgáltatás, szocializációs, reszocializációs,

közérdekű munkavégzést segítő, utógondozó, pártfogó felügyeleti, jóvátételi intézkedésekre vonatkozó

 szolgáltatás.

 ( 111 )  223.048

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 03917

 ( 220 )  2016.12.14.

 ( 732 )  Tánczos Anita, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből és bőrutánzatokból készült termékek: övek, bőrszíjak, esernyők, erszények, pénztárcák, táskák,

 bőröndök.

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

 35    Reklámozás, kereskedelmi célú árubemutatás, divatbemutatók, kis- és nagykereskedelem, a ruházati cikkek,

cipők, kalapáruk, bőrből és bőrutánzatokból készült termékek, övek, bőrszíjak, ernyők, esernyők, erszények,

 pénztárcák, táskák, bőröndök körében.

 ( 111 )  223.049

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 03915

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  LIPÓTI NOSZTALGIA KIFLI

 ( 511 )   30    Bucik, zsemlék; pékáruk.

 ( 111 )  223.050

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 03794
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 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Fragola Fagylaltozó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRAGOLA

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládés sütemények; fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek;

fagylalt édességek; fagylaltkeverékek; fagylaltos édességek; fagylaltos sütemények; joghurtalapú fagylaltok; kávé

 alapú italok; saláta készítmények; sütemények; szendvicsek; szörbetek [fagylaltok].

 35    Létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás; termékek

forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvezetés; franchise

szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja;

üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; franchise üzletek létesítésével

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás.

 43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  223.051

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00499

 ( 220 )  2017.02.14.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 )  Update 1 Solarfit System

 ( 511 )   11    Szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok kozmetikai célokra.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  223.052

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00498

 ( 220 )  2017.02.14.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok kozmetikai célokra.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  223.053

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00389

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  Hanyecz Károly 100%, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 )  GYOMATHERM

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

 berendezések.
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 ( 111 )  223.054

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00387

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gellért Hill

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  223.055

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00496

 ( 220 )  2017.02.14.

 ( 732 )  Megújuló Magyarországért Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csomós Lilla Annamária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

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

 ( 111 )  223.056

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00103

 ( 220 )  2017.01.13.

 ( 732 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok.

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.057

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00883

 ( 220 )  2017.03.17.

 ( 732 )  Molnár Nikolett 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.058

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00884

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  COFFEE LOVERS Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  COFFEE GUEST

 ( 511 )  9    Applikációs szoftver.

  35    Márkaalkotási szolgáltatások; reklám felületek és reklámanyagok bérbeadása.

  38    Mobil kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  223.059

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00885

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  COFFEE LOVERS Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Márkaalkotási szolgáltatások; marketing szolgáltatások.

 ( 111 )  223.060

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00888

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; betegségbiztosítás.

 ( 111 )  223.061

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00871
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 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Vapozit Trust Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Élj teljes életet

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; kukoricaolaj; feldolgozott, szárított és főtt gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a

dióféléket és hüvelyeseket); zöldségkonzervek; főként zöldségből készült ételek és élelmiszerek; snackek és

 rágcsálnivalók; levesek, levessűrítmények, levesporok és leveskockák.

 30    Főként kukoricából készült ételek és élelmiszerek; kukorica felhasználásával készült ételek és élelmiszerek;

só, fűszerek és ízesítőszerek; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk; pékáruk; élesztők;

kenyér; friss és szárított tészták, nudlik, gombócok; gabonakészítmények; liszt; lisztkeverékek; kukoricaliszt;

kukoricadara; kukoricapelyhek; reggeli gabonafélék; reggelizőpelyhek; tészták és keverékek tésztákhoz;

 készételek és sós rágcsálnivalók.

 ( 111 )  223.062

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00873

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  Baranyi Andrea, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Carres Degree

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.063

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00875

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Férfias játékok

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  223.064

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00881

 ( 220 )  2017.03.16.

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

 ( 541 )  VERMITAL PLUS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

 ( 111 )  223.065

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00882

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AIRBOFU

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények a légzőrendszerrel kapcsolatos betegségek és rendellenességek megelőzésére

 és kezelésére.

 ( 111 )  223.066

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00240

 ( 220 )  2017.01.24.

 ( 732 )  Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  KOZESCHNIK és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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).

  43    Kávéházak, vendéglátás.

 ( 111 )  223.067

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00762

 ( 220 )  2017.03.06.

 ( 732 )  JAP International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Cukrászsütemény-készítő gépek.

  35    Sütőipari termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  223.068

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00781

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Házikó Farm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.069

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00769

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  Flyerbox Media Kft., Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Pölöskei Zsófia, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.070

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00773

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör, világos- vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

 ( 111 )  223.071

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00780

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Gordius Solutions Tender Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Pénzügyi ügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;
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pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi

 tanácsadás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.072

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 16 04065

 ( 220 )  2016.12.28.

 ( 732 )  CONTINENTAL Hungaria Gumiabroncs Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DefektGarancia

 ( 511 ) 1    Gumiabroncsbelsők javítására szolgáló kompozíciók; gumiabroncsok javítására szolgáló

 készítmények;ragasztóanyag gumiabroncsokhoz.

 12    Abroncsok járműkerekekhez; belső gumiabroncstömlők; gumiabroncsok; gépkocsi gumiabroncsok; jármű

 gumiabroncsok; javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz.

 ( 111 )  223.073

 ( 151 )  2017.11.27.

 ( 210 )  M 17 00886

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  WELL DONE St. Moritz Termelő, Kereskedelmi és Ügynöki Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  223.075

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01834

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  LEHEL UTCA 9. Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők tervezése, értékesítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás;

 segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi, vendéglátóipari üzleti működtetéséhez.

  41    Zenei hanganyagok készítéséhez, kiadásához kapcsolódó szolgáltatás.

 43    Vendéglátással kapcsolatos éttermi, bár és kávéházi szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek üzemeltetése,

 vendéglátás; éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó alapanyagok gyártása, előkészítése.

 ( 111 )  223.076

 ( 151 )  2017.11.28.
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 ( 210 )  M 17 01179

 ( 220 )  2017.04.11.

 ( 732 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PETZ

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.077

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01178

 ( 220 )  2017.04.11.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.078

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01176

 ( 220 )  2017.04.11.

 ( 732 )  Graf'n'Berg Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Orsolya, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  223.079

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01175

 ( 220 )  2017.04.10.

 ( 732 )  Intődy Gábor 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  223.080

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01174

 ( 220 )  2017.04.11.

 ( 732 )  HOLGES-TEX Kereskedelmi Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Teák, tea kivonatok, teakeverékek, fűszerek, fűszermixek, fűszernövények, fűszerkeverékek, szárított

 fűszerek, fahéj, szegfűszeg, gyömbér, méz.

 32    Gyümölcslevek, gyümölcsitalok, préselt gyümölcslevek, fűszerekkel ízesített gyümölcslevek, teával ízesített

 gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes tea ízű italok, gyömbéres üdítőital.

  33    Alkoholos gyümölcslevek és gyümölcsitalok, borok, fűszerekkel ízesített borok, forralt borok.

 ( 111 )  223.081

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01172

 ( 220 )  2017.04.10.

 ( 732 )  Joker-Karrier Munkaerőkölcsönző és Közvetítő Iskolaszövetkezet, Bihartorda (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (bolti és webes/elektronikus reklámozás, értékesítés).

 ( 111 )  223.082
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 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01052

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Kutiné Kende Kinga Gabriella, 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 (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), hamburger húspogácsák; tejturmixok, shake-ek.

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

péksütemények és cukrászsütemények, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru), hamburger zsemlék.

  41    Kulturális tevékenységek; rendezvények, rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés), étel- és ital ellátás.

 ( 111 )  223.083

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01049

 ( 220 )  2017.03.30.

 ( 732 )  Innodekor Kft. 100%, Pécs (HU)

 ( 541 )  unikrom glow

 ( 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), festék készítmények; festék termékek [nem iskolai festékes

dobozok]; festékanyagok [nem szigeteléshez] falakhoz; festékek festőknek; festékek gépekhez; festékek [nem

szigeteléshez vagy iskolai festékes dobozokként]; festékek irodai használatra; festékek [nem szigeteléshez]

elektronikai alkatrészekhez; festékek nyomdaipari felhasználásra; festékek repülőgép modellekhez; festékek

tengerészeti használatra; festékporok; festőanyagok mint festékek; foszforeszkáló anyagok [festékek];

foszforeszkáló festékek; foto-lumineszcens festékek [nem szigeteléshez]; jelölőanyagok utakhoz festékek

formájában; készítmények festékek formájában; kevert festékek, festékkeverékek; kültéri festék; kültéri festékek;

műgyantás festékek; műgyantás festékek műanyag termékekhez; művészi célú festékek [nem festékes dobozok

iskolai használatra]; nedvességálló festékek; nedvességálló készítmények falazatokhoz [festékek]; nedvességálló

készítmények [festékek]; nedvességállóvá tevő anyagok [festékek]; nedvességgátló készítmények [festékek];

nedvességtaszító bevonatok [festékek]; nem fém bevonóanyagok [festékek]; nem fém vízhatlanító anyagok

festékek formájában; rugalmas festékek; szórható festékek, festék spray-k; színezett bevonatok festékként történő

használatra; védőbevonatok festékek formájában; világító festékek; vízbázisú színezékek festékek formájában;

vizes alapú festékek [nem szigeteléshez]; vizes festékek [nem szigeteléshez]; festékadalékok színezékek

formájában; festékek, színezékek ragasztókhoz; festékgyártáshoz használt színezékek; pigmentek festékekben

történő felhasználásra; pigmentek festékekhez; színezékek/festékek; színezékek festékek kikeveréséhez;

színezékek festékekhez; színező készítmények festékek színezéséhez; színezőanyagok, festékek padlókhoz;

színezőanyagok festékekhez; színezők, festékek; dekorációs festékek, díszítő festékek; festékek, kencék, lakkok;

 festőanyagok; nyers természetes gyanták; foszforeszkáló pigmentek; világító pigmentek.

  16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.

  21    Porított üveg dekorációs célra; üvegtörmelék dekorációs célra.
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 ( 111 )  223.146

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00635

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Vajas Gábor 40%, Mosonmagyaróvár (HU)

 Vajas Gergely 40%, Mosonmagyaróvár (HU)

 Vajas Károlyné 20%, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési

 szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; kereskedelmi épületek bérbeadása.

 ( 111 )  223.147

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00643

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2016-0093335 2016.11.02. KR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Személygépkocsik (gépjárművek); sportautók.

 ( 111 )  223.148

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00752

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  Wolters Kluwer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Regisztrált számítógépes programok és állományok; számítógépes programok (letölthető szoftver),

számítógépes oktató programok, oktató berendezések és felszerelések, szoftvertermékek, amelyek nem tartoznak

más osztályba; elektronikus adatbázisok adatok gyűjtéséhez és adatok jelentéséhez; a fenti termékek jogi

 ügyviteli szolgáltatások és termékek biztosítására vonatkozóan.

 35    On-line reklámozás; információk rendszerezése és összegyűjtése számítógépes adatbázisokba;

szolgáltatások a számítógépesített adatbázis és fájlkezelés területén; információk számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése és rendezése; számítógépes adatgyűjtés és adatbankok frissítése és ápolása; számítógépesített

 adattárolás és - lekérdezés; interaktív online adatbázisok biztosítása.

 42    Tervezői tevékenység; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépprogramozás,

számítógép-fejlesztés, számítástechnika; rendszerelemzés és egyéb automatizálási szolgáltatások;

rendszerelemzés és egyéb automatizálási szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

konzultáció; adatbázisokhoz való hozzáférési idő biztosítása/bérlése; úgynevezett honlapok és weblapok

 tervezése és megalkotása az interneten.

 ( 111 )  223.149

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00747

 ( 220 )  2017.03.03.
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 ( 732 )  Béres Anett, Budapest (HU)

 ( 541 )  RED SHOT

 ( 511 )   30    Édességek, cukrászsütemények, csokoládé, fehérje szelet, desszertek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; energia italok, zsírégető italok, fitnesz italok.

  35    Alkoholmentes italok, édességek, sütemények, fitnesz termékek forgalmazása.

 ( 111 )  223.150

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00623

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Chen Jun, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  27    Szőnyegek, lábtörlők.

 ( 111 )  223.151

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00630

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Botond; Budapest Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  223.152

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00633

 ( 220 )  2017.02.22.

 ( 732 )  BUPARKING Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Garázs az egész város

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
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  39    Szállítás; utazásszervezés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.153

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00372

 ( 220 )  2017.02.03.

 ( 732 )  SPARKON.IO Limited 1/1, Kowloon (HK)

 ( 740 )  Mészáros Emese 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru); adatkommunikációs hardverek; számítógépes hardver.

 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 szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és

terjesztéséhez; hardverek tervezése audio- és videó-operátoroknak; hardverek tervezése adat- és multimédiás

tartalmak átalakításához protokollokról más protokollokra; hardverek fejlesztése multimédiás tartalmak

feldolgozásához és terjesztéséhez; hardverek fejlesztése audio- és videó-operátoroknak; hardverek fejlesztése

adat- és multimédiás tartalmak átalakításához protokollokról más protokollokra; számítástechnikai hardverek

 tervezése; számítógépes hardver bérbeadása; számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardverek tesztelése.

 ( 111 )  223.154

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00514

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Szerencs Város Önkormányzata, Szerencs (HU)

 ( 740 )  Koncz Ferenc, Szerencs

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek

karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás

 édességek; pralinék.

 ( 111 )  223.155

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00634
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 ( 220 )  2017.02.22.

 ( 732 )  BUPARKING Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Szállítás; utazásszervezés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.156

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00756

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SKYFLYER

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.157

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00755

 ( 220 )  2017.03.07.

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

 ( 740 )  Szepesi & 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).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.158

 ( 151 )  2017.11.30.

 ( 210 )  M 17 00753

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  Kiskopárdi Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, társasjátékok.

  35    Játékok, társasjátékok kereskedelme.

 ( 111 )  223.159

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00959

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Adománygyűjtés; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; pénzadományokkal

 kapcsolatos emberbaráti szolgáltatások.

 44    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; betegápolási

 szolgáltatások.

 45    Pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi betegek és hosszú távú ápolási létesítmények

betegei számára; személyes támogatás biztosítása halálos rendellenességekkel küzdő páciensek családtagjai

 számára; személyes támogatás biztosítása rákbetegek és családtagjaik részére.

 ( 111 )  223.160

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00956

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  Heim Tankréd, Iklad (HU)

  

( 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).

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2731



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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.161

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00950

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd 100%, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Haevyl

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

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

 hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ( 111 )  223.162

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00706

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  MGload

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

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

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

 ( 111 )  223.163

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00711

 ( 220 )  2017.03.02.

 ( 732 )  Olimpia Kerékpár Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok; elektromos kerékpárok; motoros kerékpárok; áruszállító kerékpárok; háromkerekű áruszállító

kerékpárok; mini kerékpárok; összecsukható kerékpárok; összehajtható kerékpárok; összecsukható elektromos

kerékpárok; tandem kerékpárok; kerékpár utánfutók; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz;

kerékpárvázak; első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; első villák kerékpárokhoz; felfüggesztési

rendszerek kerékpárokhoz; kerékpár tengelyek; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; vázak

kerékpár-csomagtartókhoz; villanyak burkolatok [kerékpárok részei]; kerékpárkerekek, biciklikerekek;

telikerekek [kerékpárok részei]; abroncskarimák kerékpárok kerekeihez; kerékpár küllők; küllővédők

kerékpárokhoz; kerékpár kerékagyak; pótkerekek kerékpárokhoz; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; belső

tömlők [kétkerekű motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; gumiabroncsok kerékpárokhoz; tömlő nélküli

gumiabroncsok kerékpárokhoz; defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz; kerékpár abronesok felfújására

szolgáló pumpák, levegőpumpák; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez
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vagy kerékpárokhoz; fogaskerekek kerékpárokhoz; szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; kerékpárkormányok;

borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; kormánymarkolatok

kerékpárokhoz; kormányrudak kerékpárokhoz; kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; kormányvégek

kerékpárokhoz; markolatok kerékpár-fékkarokra; sebességváltók kerékpárokhoz; első váltók [kerékpár]; hátsó

sebességváltók [kerékpár]; kerékpárfékek; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; fékpofák

[kerékpárok részei]; hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz;

kerékpárláncok; görgősláncok kerékpárokhoz; hajtásláncok kerékpárokhoz; láncgyűrűk kerékpárokhoz;

láncvédők kerékpárokhoz; kerékpár nyeregcsövek; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; ülések

gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; kerékpár hajtókarok; kerékpárpedálok; kerékpár klipszek;

kerékpár kitámasztók; csomagtartók kerékpárokhoz; kerékpáros táskák; nyeregtáskák kerékpárokhoz;

kerékpárcsengők; kerékpár dudák; formára szabott kerékpárhuzatok; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpárra

szerelhető italtartók; kulacstartók kerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; kerékpárok irányjelzői; motorok

kerékpárokhoz; kerékpártartók; kerékpártartók járművekhez; kerékpárszállító eszközök járművekhez;

 kerékpártartó állványok részei; utánfutók kerékpárok szállítására.

 ( 111 )  223.164

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00708

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  Várda Distillery Premium Pálinka

 ( 511 )   33    Szeszes italok: pálinka.

 ( 111 )  223.165

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00707

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  dr. Zsákai Szilveszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegkeret, napszemüveg.

  14    Ékszerek, órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  223.166

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01746

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  VISONTA PROJEKT Ipari és Szolgáltató Kft., Visonta (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági termékek.

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

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

 ( 111 )  223.167

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00828

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  eBIZ

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  223.168

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00826

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  eBIZ by OTP Business

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  223.169

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01632

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Dr Hadházy Tamás 50%, Nyíregyháza (HU)

 Dr.Hadházy Péter 50%, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.170

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01211

 ( 220 )  2017.04.13.

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépkocsik; furgonok (járművek); sportkocsik; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gumiabroncsok

gépjárművekhez (gumiabroncsok); gépkocsi lengéscsillapítók; fékberendezések járművekhez; tengelycsapágyak

 szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; traktorok.
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 ( 111 )  223.171

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01086

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  NOODLEBOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.172

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00713

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)

 ( 740 )  Dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 )  nemes

 ( 511 )   29    Húskivonatok.

 ( 111 )  223.173

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00827

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  OTP eBIZ

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  223.174

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00712

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pápa (HU)

 ( 740 )  Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2735



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

 ( 111 )  223.175

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00957

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  4X4 Kft., Tabdi (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

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

 ( 111 )  223.176

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00953

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  Csillámvilág Body Art Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Remény és Szépség Napja

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális és egészségvédelmi

rendezvények szervezése és lebonyolítása; egészségvédelem terén nyújtott képzés; festő- és díszítőtechnikák

 szemléltetése.

 ( 111 )  223.178

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01330

 ( 220 )  2017.04.25.

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

 ( 740 )  Pfeifer Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.179

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01083

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.180

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01079

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  223.182

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 16 03008

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  TÜZÉPKER Kft. 100%, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. d'Elhougne Győző, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szerszámgépek, szerszámok (géprészek), nem kézzel működtetett kézi szerszámok.

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

 műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  37    Építkezés.

  39    Szállítás.

 ( 111 )  223.183

 ( 151 )  2017.12.04.

 ( 210 )  M 17 01348

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Mészáros Anikó, Pomáz (HU)
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 Pálinkás István, Budapest (HU)

 Candroi Dragos Daniel, Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  223.184

 ( 151 )  2017.12.04.

 ( 210 )  M 17 01343

 ( 220 )  2017.04.25.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Oltári csajok

 ( 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).

 ( 111 )  223.185

 ( 151 )  2017.12.04.

 ( 210 )  M 17 01340

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Tomáš Merta, Brno-Stránice (CZ)

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

 ( 541 )  Fytozym

 ( 511 )  1    Penészgátló vegyszerek a penész megjelenésének megelőzésére.

 3    Készítmények penész eltávolítására.

5    Penész elleni szerek; vegyszerek penész kezeléséhez; készítmények sportolók lábának kezeléséhez;

készítmények körömgomba kezelésére; étrend- és táplálékkiegészítők; gyógyszerek; szirupok gyógyszerészeti

használatra; gyógynövénykivonatok; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg ásványi

anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

vitaminok és vitamin-készítmények; multivitamin készítmények; táplálékkiegészítők nem orvosi;

 étrend-kiegészítő enzimek.

A rovat 133 darab közlést tartalmaz. 
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