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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Mavin- szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 02001

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  Rozványi Dávid, Solymár (HU)

 ( 740 )  Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Szakmák Éjszakája

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

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

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

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

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

 szervezése; mentorálás.

  42    Technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00194

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Fair-Expo Kft., Komló (HU)

 ( 541 ) Pécsi Esküvő Kiállítás és Vásár

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

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

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

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

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

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

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

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

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

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

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

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

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

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kölcsönzése.
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 ( 210 ) M 17 00714

 ( 220 ) 2017.03.01.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TÖRPILATES

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

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

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

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

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

 tokok okostelefonokhoz, védőszemüvegek sportoláshoz, videokazetták.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése és

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

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

 szórakoztatás], videorögzítés, videoszalagok kölcsönzése.

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

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

 fizikoterápia, masszázs, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00852

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  Kovács Beatrix Edit, Pécs (HU)

 ( 541 ) CoKi-GyM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 megrendelések ügyintézése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 integrált közegben; cirkuszi látvány sakk.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés csomagolástervezési

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

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

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

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

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

 anyagból); 3 D tervezés.

 ( 210 ) M 17 01149

 ( 220 ) 2017.04.06.

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

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 ) Sportgazdaság

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

  38    Sporttal kapcsolatos televíziós műsorszórás, közvetítés.

  41    Sporttal kapcsolatos televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 01487

 ( 220 ) 2017.05.08.

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

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) inforadio.hu a hírportál

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

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

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

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

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

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

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

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása.

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

 web oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 01488

 ( 220 ) 2017.05.08.

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

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

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

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

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

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

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

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

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása.

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

 web oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 01527

 ( 220 ) 2017.05.10.

 ( 731 )  Rubesch Linda Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

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

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

 tornaruházat; trikók.

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

 berendezések; tornaeszközök.

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

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

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

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

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

 ( 220 ) 2017.05.15.

 ( 731 )  Kelessy Tibor, Budapest (HU)

 Soós Edvin, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

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

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

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

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

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

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

 adatkezelés; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.

 ( 210 ) M 17 01654

 ( 220 ) 2017.05.23.

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

 ( 740 )  Tamásné Czimbula Zsuzsanna, Szentendre

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez;

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

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

 járművekhez; visszapillantó tükrök.

  37    Járműfényezés; járműjavító műhelyek; járművek karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 17 01724

 ( 220 ) 2017.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 ) HED-LAND GABONAMIX

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 17 01763

 ( 220 ) 2017.05.31.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01848

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  Bogye Tamás, Budapest (HU)

 Zalotai Bálint Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01959

 ( 220 ) 2017.06.16.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

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

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

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

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

 szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

 ( 210 ) M 17 01964

 ( 220 ) 2017.06.16.

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

  
( 546 )

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

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

 feldolgozott mogyorófélék; csokoládés mogyoróvaj; mogyorókrém.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 17 01988

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Yuva Kft., Hidas (HU)

 ( 541 ) FruttaMax

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

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

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

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

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

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

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

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

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

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

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

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

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél

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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2659



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

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

 reklám célokra.

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

 élelmiszerek fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02001

 ( 220 ) 2017.06.20.

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

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IBDoktor

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

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

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

 kiállítások; marketing szolgáltatások.

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

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

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

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

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02006

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  Bálintné Törzsök Tímea, Csömör

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

MEGVALÓSÍTÁSIG!

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 fűszersók.

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02303

 ( 220 ) 2017.07.14.

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

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

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

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

 tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak.

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02336

 ( 220 ) 2017.07.20.

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

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OPUS GLOBAL

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

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

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

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

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

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

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

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

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

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

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

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák

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

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

 tőkeberuházás (2); vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 17 02342

 ( 220 ) 2017.07.20.

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

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

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02343

 ( 220 ) 2017.07.20.

 ( 731 )  WONDERTEAM Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Talentuméter

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02344

 ( 220 ) 2017.07.21.

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

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

 ( 541 ) BUDAPESTMAN

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02352

 ( 220 ) 2017.07.21.

 ( 731 )  Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 541 ) DBHive

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

 termékek kozmetikai célokra.

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

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

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

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

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

 fogyasztásra.

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

 tápanyagok méhek számára; tápkészítmények méheknek; virágporok.

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

méhekkel kapcsolatban; laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatásokhoz; mezőgazdasági műveléssel

kapcsolatos kutatások; laboratóriumi szolgáltatások méhekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz; mezőgazdasággal

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

 történő beporzással összefüggő kutatások.

 44    Környezetvédelemmel kapcsolatos mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások;

mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása méhekkel történő növénybeporzásra; mezőgazdasági tájékoztatási

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

mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; mezőgazdasági

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02354

 ( 220 ) 2017.07.21.

 ( 731 )  Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok és játékszerek.

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

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

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

  33    Alkoholtartalmú italok.

  35    Reklámozás.

  39    Utazás és utasok szállítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 02395

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  Technológiai Oktatásért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 konferenciák, szemináriumok szervezése; tananyagfejlesztés; tankönyvek kiadása.

 ( 210 ) M 17 02398

 ( 220 ) 2017.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

 ( 541 ) TOMSTEP

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

 ( 210 ) M 17 02400

 ( 220 ) 2017.07.27.

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

  

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02403

 ( 220 ) 2017.07.26.

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

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 02404

 ( 220 ) 2017.07.26.

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

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 02449

 ( 220 ) 2017.08.02.

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

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

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

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

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

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

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

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

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás).

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

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

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

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

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02450

 ( 220 ) 2017.08.02.

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

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Vágta

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

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

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

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

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

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

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

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

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

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

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

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

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás).

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2665



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

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

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

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

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02451

 ( 220 ) 2017.08.02.

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

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Nemzeti Vágta

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

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

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

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

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

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

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

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

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

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

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

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

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás).

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

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

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

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

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02452

 ( 220 ) 2017.08.02.

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

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

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

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

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

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

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

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

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

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

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

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

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

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

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás).

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

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

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

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

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02453

 ( 220 ) 2017.08.02.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIZTOS TÁRS EGY ÉLETEN ÁT

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

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

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

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

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

 menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02458

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  MultiComm Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 búzasikér.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02512

 ( 220 ) 2017.08.08.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézigépek dohány papírtekercsbe történő befecskendezésére; elektronikus

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

 részeik cigaretta vagy dohánymelegítés céljából.

 ( 210 ) M 17 02518

 ( 220 ) 2017.08.08.

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

 ( 541 ) A FA A MI VILÁGUNK

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

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

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 sütőkemencék; tányérmelegítők; tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tűzhelyek.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 nagykereskedelme; ilyen árukkal kapcsolatos reklámozás.

 ( 210 ) M 17 02543

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

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

 ( 541 ) ClassFM Hírek-Tárgyilagos & Kiegyensúlyozott!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02544

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

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

 ( 541 ) ClassFM News-Fair & Balanced!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02545

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

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

 ( 541 ) CLASS FM MINDENHOL

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02546

 ( 220 ) 2017.08.09.

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

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

 ( 541 ) CLASS FM IS EVERYWHERE

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02565

 ( 220 ) 2017.08.10.

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

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

 ( 541 ) Erste - Higgy magadban

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

finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki

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

bankszámlákhoz kapcsolódó szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások;

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

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

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

bizalmi vagyonkezelés; devizával kapcsolatos szolgáltatások; egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási

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

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

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

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

gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

gépjármű-kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; határidős pénzügyi szerződések

vagyonkezelőjével kapcsolatos tájékoztatás; határidős pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos vagyonkezelői

szolgáltatások; ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

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

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

tevékenység; internetes pénzügyi menedzsment; járművásárlás finanszírozása; kereskedelem finanszírozási

szolgáltatások; kereskedelmi bankügyintézés; kereskedelmi egységek finanszírozása; készpénzes számlák

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

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

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

megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások; megtakarítási számla szolgáltatások;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2670



megtakarítások kezelése; monetáris szolgáltatások; monetáris tranzakciók; nemzetközi banki tevékenység;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tulajdonvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vagyonkezelés és portfólió menedzsment;

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

 vállalkozások finanszírozása; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02568

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Dimacon Trade Kft, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szőke Györgyné, Budapest

 ( 541 ) Ami a fát illeti...

 ( 511 )   19    Faáru.

 ( 210 ) M 17 02574

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Papp György, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők.

  29    Húsipari termékek.

  30    Péksütemények, kenyér, cukrászsütemények.

  32    Alkoholmentes italok, ásványvizek.

 ( 210 ) M 17 02575

 ( 220 ) 2017.08.14.

 ( 731 )  Heg-For Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Sárkány

 ( 511 )   11    Tüzelő berendezések kazánok.

 ( 210 ) M 17 02576

 ( 220 ) 2017.08.14.

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

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02582

 ( 220 ) 2017.08.15.

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

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

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

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

 42    Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

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

 számára.

 ( 210 ) M 17 02583

 ( 220 ) 2017.08.16.

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

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02584

 ( 220 ) 2017.08.15.

 ( 731 )  Kaló István, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Lantos Bálint Béla, Eger

 ( 541 ) FEBA

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02655

 ( 220 ) 2017.08.23.

 ( 731 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hungary in a box

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02656

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02680

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Bende Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr Tóth Renáta Hanna egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02714

 ( 220 ) 2017.08.29.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

 ( 541 ) ARANYFALATOK

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

 ( 210 ) M 17 02746

 ( 220 ) 2017.09.01.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MADAMECOCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 nem fémből készült kerékékek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások kényelmes megtekintését és megvásárlását, akár kiskereskedelmi boltokban vagy

 nagykereskedelmi outletekben, elektronikus média vagy katalógus által.

 ( 210 ) M 17 02754

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Arany Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó Attila András, Tatabánya

 ( 541 ) sixfeet

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

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); papíráru, papír termék, kartonok, karton termék,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 műanyagból.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru); táskák, bevásárlótáskák, bőröndök, pénztárcák, kártyatartók, esernyők,

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

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

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

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

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

 tornazsákok, strandtáskák, szájkosarak, szíjak bőrből.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02798

 ( 220 ) 2017.09.07.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "3 Zrínyi"

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

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel

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

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

 ügynökségi tevékenység.

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

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

 ( 210 ) M 17 02799

 ( 220 ) 2017.09.06.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Zsolt, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok.

 ( 210 ) M 17 02920

 ( 220 ) 2017.09.18.

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

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 ) AKTÍV HULLÁM

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

 ( 210 ) M 17 02921

 ( 220 ) 2017.09.18.

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02958

 ( 220 ) 2017.09.20.

 ( 731 )  Li Jijin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ji Hai Ou, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03034

 ( 220 ) 2017.09.26.

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

 ( 740 )  Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 17 03041

 ( 220 ) 2017.09.27.

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

 ( 740 )  JUREX Iparjogédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az én lámpám az én stílusom!

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

 világító táblák.

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

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

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

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

 és lámpaburkolatok.

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

 tervtanulmányának elkészítése.

 ( 210 ) M 17 03042

 ( 220 ) 2017.09.27.

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

 ( 740 )  Lendvai Zsófia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) idoctum

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

  41    Oktatás, tanítás.

  42    Szoftverfejlesztés.

 ( 210 ) M 17 03115

 ( 220 ) 2017.10.04.

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

 ( 740 )  Ji Hai Ou, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03118

 ( 220 ) 2017.10.04.

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

  
( 546 )

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

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

 kilométer-számlálók; navigációs eszközök, számítógépes játékprogramok.

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

számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia).

 ( 210 ) M 17 03120

 ( 220 ) 2017.10.04.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

motorkerékpárokhoz; hajtóművek motorkerékpárokhoz; motorok kerékpárokhoz; hajtóművek kerékpárokhoz;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 említett áru alkatrészei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 17 03122

 ( 220 ) 2017.10.04.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

mobiltelefonok és vezetékes telefonkészülékek; mobiltelefonok; hordozható távközlési berendezések;

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

elektronikai, távközlési és számítástechnikaieszközök; adatkommunikációs berendezések és készülékek;

hangfeldolgozó rendszerek; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; mobil adatberendezések;

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

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

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

audioprogramok rögzítésre szolgáló felvevővel rendelkező berendezéseket; elektronikus és elektronikai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

video vagy adat; akkumulátortöltök távközlési berendezésekhez; elemek; akkumulátoros biztonsági áramellátók;
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számítógéphez és televízióhoz kialakított perifériás eszkőzök; számítógépek, beleértve laptop- és notebook-

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

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

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

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

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

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

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

szoftverek, beleértve mobiltelefonos alkalmazásokat; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; vezeték

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

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

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

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

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

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

szoftverek elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül információt és hang adatot megosztó számítógép

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

videoszerkesztő szoftverek, beleértve szoftveralkalmazásokat mobil eszközökön való használathoz; szoftverek

személyazonosítás céljából; számítógépes szoftverek belépések ellenőrzésére, videoellenőrzésre és személyek

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

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

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

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

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

fitneszprogram nyomonkövetésével, annak megfeleléssel és arra motivációval kapcsolatos információk

menedzseléséhez; lopásgátló berendezések nem gépjárművekhez; tolatóradarok gépjárművekhez; mozdítható

dolgok helymeghatározására alkalmas berendezések és eszközök; mozdítható dologtól származó információ

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

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

rendszerek; rendszerek elektronikai eszközökre vagy elektronikai eszközökről történő számítógépes szoftverek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

segélyszolgálati járművek jelenlétének és kockázati tényezők meghatározására vagy jelzésére; rendszerek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szoftverekkel, számítógépekkel és elektronikuskommunikációs hálózatokkal, valamint ezekhez tartozó

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

távközlési és számítógépes szolgáltatásokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telefonos

üzenetrögzítési és üzenetkezelési szolgáltatások; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület

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

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

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

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

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

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

kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket a szolgáltatásokat; különféle letölthető digitális

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

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

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

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

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

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

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

engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és

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

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

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

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

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

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

visszakeresése mások számára globális számítógépes hálózatokon; globális számítógépes hálózaton keresztül

nyújtott infomnációk tartalmának megszervezése felhasználói preferenciák szerint; kiállítások szervezése és

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

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

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

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

közzététele; statisztikai információk összeállítása; kereskedelmi információk szolgáltatása; reklámterjesztési

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

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

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

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

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

távközlés szolgáltatási előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; telematikai, telefonos vagy

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

szervezése távközlési hálózatokon keresztül; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen

információnyújtás tennékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül termékek reklámozására és

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

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

szolgáltatások; telefonos üdvözlő- és recepciós szolgáltatások megszervezése; számítógépes adatbázishoz való
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 hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

automata telefonos üzenetrögzítő szolgáltatás; személyes számlálási szolgáltatások; helyettesítő távközlési

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

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

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

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

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

telefonkönyv-szolgáltatások nyújtása; távközlési berendezések helymeghatározó szolgáltatásainak biztosítása;

vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve biztonságos kommunikációs csatornák

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

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

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

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

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

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

távközlő hálózaton keresztül; adatátviteli szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési

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

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

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

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

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

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

formátumok kombinációjában; egységesített üzenetküldési szolgáltatások; hangpostaszolgáltatások; adatátviteli

szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; videotelefon szolgáltatások; telekommunikációs

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

számítógép segítségével; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; elektronikus konferencia

szolgáltatásbiztosítása és működtetése; számítógépes adatbázisokhoz, számítógépes hirdetőtáblákhoz,

számítógépes hálózatokhoz, interaktív számítógépes kommunikációs hálózatokhoz, különböző területeken kiadott

elektronikus kiadványokhoz, merchandisinghoz és szolgáltatáskatalógusokhoz, valamint információs és

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

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

eszközök távirányítására; kommunikációs hálózatok intelligens mérési rendszerekhez; az előfizetők

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

számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; elektronikus kommunikációs

hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs lehetőségekbiztosítása

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

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

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

felhasználók számára; információszolgáltatás, elektronikus távközlési kapcsolatok biztosítása;

telekommunikációs gateway szolgáltatások; interaktív távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások;

konzultáció telekommunikáció területén; telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési szolgáltatások

 légiutasoknak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kommunikációs hálózatokon keresztül, beleértve az Internetet.

 ( 210 ) M 17 03152

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Hatvani Ádám, Budapest (HU)

 Dékány Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) SPORAARCHITECTS

 ( 511 )   16    Tervrajzok, fényképek.

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03153

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Hatvani Ádám, Budapest (HU)

 Dékány Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) SPORA

 ( 511 )   16    Tervrajzok, fényképek.

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

 szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 03220

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03221

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőr.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03222

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03223

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03224

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03225

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03226

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03227

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03228

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03229

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03230

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.
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 ( 210 ) M 17 03231

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03232

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03233

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03234

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2687



  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03235

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03236

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03254

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Dr. Major Zsófia, Szombathely (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai;

fogszabályozási szolgáltatások; fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal

kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

kozmetikai fogászat; fogászat; szedációs fogászat; drágakövek fogba építése; lézeres terápiák egészségügyi

 problémák kezelésére.

 ( 210 ) M 17 03275

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Majlinger Ádám 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Majlinger

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2688



 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03281

 ( 220 ) 2017.10.13.

 ( 731 )  ONEY Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oney - Hiteles megoldások a sikeres mindennapokhoz

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03317

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek; parkolást segítő eszközök és

rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra; látássegítő vezetési

eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver önvezetö és autonóm járművek működtetéséhez;

számítógép szoftver és hardver önvezetö és autonóm járművekkel történő használatra; önvezetö funkcionalitást

lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és hardver önvezetö és

autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás,

kép analizálás, képfelismerés, autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása

és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző

vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez,

objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés,

környező objektumok mozgási mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és

sajáthely meghatározás, arc analízis és képfelismerés; önvezetésnél és autonóm járműveknél alkalmazható

mesterséges intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs,

irányítási, nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek önvezető és autonóm járművek

 működtetéséhez.

 ( 210 ) M 17 03318

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver és hardver mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz; mesterséges intelligenciára

optimalizált hardver egységek neurális hálózatokkal történő használatra; skálázható hardver megoldások

mesterséges intelligencia funkcionalitások gyorsítására, elsősorban autonóm vezetéshez; adatfeldolgozó hardver

egységek és szoftver neurális hálózatokkal történő használatra; számítógép hardver alkatrészek, nevezetesen

félvezető eszközök, félvezető csipek és FPGA (felhasználás helyén programozható kapumátrix) eszközök

 adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz.

 ( 210 ) M 17 03319

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Önvezetéssel és autonóm járművekkel kapcsolatos számítógép szoftver és hardver; számítógép szoftver és

hardver önvezető és autonóm járművekhez való hardver és szoftver megoldások betanításához, hitelesítéséhez,

fejlesztéséhez és karbantartásához; számítógép szoftver és hardver vezetési szimulátorokhoz és részben-felügyelt

annotációs és kameraképen alapuló címkéző eszközökhöz; számítógép szoftver és hardver önvezető és autonóm

járművek kalibrálásához körbelátással is kapcsolatosan és sajáthelyzet korrigálására is, beleértve járművek több

kamerájából és érzékelőiből származó adatok gyűjtését; számítógép szoftver és hardver tesztelési és

helyzetanalízis adatok gyűjtésére, valamint az adatoknak mély tanuláshoz, önvezető funkcionalitásokhoz történő

szolgáltatására; számítógép szoftver és hardver önvezető és autonóm járművek funkcionalitásai betanításához,

hitelesítéséhez, fejlesztéséhez és karbantartásához, nevezetesen a következő funkcionalitásokra: mesterséges

intelligencia, mélytanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, autonóm jármű monitorozása és

vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése,

döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési

stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektumfelismerés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás

jármű vezérléshez, többobjektumos követés, környező tárgyak mozgási mintázatának követése és előrejelzése,

 vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás, arc analízis és képfelismerés.

 ( 210 ) M 17 03320

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver és hardver szimulációs környezetekhez; számítógép szoftver és hardver önvezető és

autonóm jármű funkcionalitások teszteléshez és betanításához való szimulációs környezetekhez; önvezető és

autonóm jármű funkcionalitások end-to-end (elejétől végéig) és komponens alapú tesztelését lehetővé tevő

szimulációs környezetek; 3D-s objektumokat fotorealisztikusan visszaadó valós idejű szimulációs környezetek

 neurális hálózat tanításához történő használatra.

 ( 210 ) M 17 03361

 ( 220 ) 2017.10.25.

 ( 731 )  Járja János, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára. (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  223.041

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 03468

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Kőrös- Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  DULIN Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  223.042

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 03207

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOOD TRUCK CATERING

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák, munkaköpenyek,

 szakácssapkák, szakácsruhák, kötények, kötényruhák.

 41    Kulturális és gasztronómiai nevelés: szakmai képzés; kulturális és szórakoztatási célú rendezvényszervezés

étkező- teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése étkező-teherautóval(food truck) kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában; gasztronómiai

versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások étkező- teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok

vonatkozásában; fesztiválok szervezése étkező-teherautóval (food truck)kapcsolatosan vagy azok

vonatkozásában; Vendéglátással kapcsolatos oktatás; Főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főzéssel

 kapcsolatos levelező tanfolyamok.

 43    Vendéglátás (élelmezés) étkező-teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában;

ideiglenes szállásbiztosítás, beleértve szállásközvetítés; helyszínek biztosítása kulturális és gasztronómiai

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyekés termek biztosítása kulturális és gasztronómiai rendezvényekhez;

étel- és italellátás étkező-teherautóval (food truck); terembérlés kulturális és gasztronómiai találkozókhoz

[tárgyalótermek], közösségi központok biztosítása kulturális és gasztronómiaitársasági összejövetelekhez és

találkozókhoz, létesítmények biztosítása kulturális és gasztronómiai konferenciákhoz, kiállításokhoz és

találkozókhoz, értekezletekhez, catering szolgáltatások ételbiztosításhoz étkező-teherautóval (food

truck)kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában, mobil catering szolgáltatások intézményeknek, koktélpartikra,

bankettekre, kiállítóhelyek számára, gyűlések helyszíneire étkező-teherautóval (food truck), tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital cateringterületén étkező-teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok

vonatkozásában, étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára étkező-teherautóval

(food truck), szállodai catering szolgáltatások étkező-teherautóval(food truck); magánszakács, személyi séf

 szolgáltatások étkező-teherautóval (food truck), főzési tanácsadás.
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 ( 111 )  223.043

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 03206

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOOD TRUCK SHOW

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, szakácsok, séfek által viselt papírsapkák, munkaköpenyek,

 szakácssapkák, szakácsruhák, kötények, kötényruhák.

 41    Kulturális és gasztronómiai nevelés: szakmai képzés; kulturális és szórakoztatási célú rendezvényszervezés

étkező- teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése étkező-teherautóval(food truck) kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában; gasztronómiai

versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások étkező- teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok

vonatkozásában; fesztiválok szervezése étkező-teherautóval (food truck)kapcsolatosan vagy azok

vonatkozásában; Vendéglátással kapcsolatos oktatás; Főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főzéssel

 kapcsolatos levelező tanfolyamok.

 43    Vendéglátás (élelmezés) étkező-teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában;

ideiglenes szállásbiztosítás, beleértve szállásközvetítés; helyszínek biztosítása kulturális és gasztronómiai

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyekés termek biztosítása kulturális és gasztronómiai rendezvényekhez;

étel- és italellátás étkező-teherautóval (food truck); terembérlés kulturális és gasztronómiai találkozókhoz

[tárgyalótermek], közösségi központok biztosítása kulturális és gasztronómiaitársasági összejövetelekhez és

találkozókhoz, létesítmények biztosítása kulturális és gasztronómiai konferenciákhoz, kiállításokhoz és

találkozókhoz, értekezletekhez, catering szolgáltatások ételbiztosításhoz étkező-teherautóval (food

truck)kapcsolatosan vagy azok vonatkozásában, mobil catering szolgáltatások intézményeknek, koktélpartikra,

bankettekre, kiállítóhelyek számára, gyűlések helyszíneire étkező-teherautóval (food truck), tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital cateringterületén étkező-teherautóval (food truck) kapcsolatosan vagy azok

vonatkozásában, étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára étkező-teherautóval

(food truck), szállodai catering szolgáltatások étkező-teherautóval(food truck); magánszakács, személyi séf

 szolgáltatások étkező-teherautóval (food truck), főzési tanácsadás.

 ( 111 )  223.215

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 03521

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi dokumentumok készítése; jogi kutatás; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban

 harmadik fél számára.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 17 01550

 ( 220 ) 2017.05.11.

 ( 731 )  Jákó Eszter Júlia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ezen szolgáltatások egyike sem kapcsolódik az

 energia-szolgáltatásokhoz.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ezen szolgáltatások egyike sem kapcsolódik az

 energia-szolgáltatásokhoz.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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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
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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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2705



 ( 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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2712



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
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 ( 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).
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  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,
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 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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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 118.697

 ( 210 ) M 76 01395

 ( 180 ) 2017.04.14.

 ( 111 ) 118.739

 ( 210 ) M 76 01553

 ( 180 ) 2017.04.22.

 ( 111 ) 118.871

 ( 210 ) M 77 00175

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 118.872

 ( 210 ) M 77 00176

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 118.873

 ( 210 ) M 77 00177

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 118.932

 ( 210 ) M 77 00276

 ( 180 ) 2017.04.12.

 ( 111 ) 119.006

 ( 210 ) M 77 00379

 ( 180 ) 2017.04.28.

 ( 111 ) 119.118

 ( 210 ) M 77 00647

 ( 180 ) 2017.04.04.

 ( 111 ) 119.199

 ( 210 ) M 77 00341

 ( 180 ) 2017.04.28.

 ( 111 ) 119.299

 ( 210 ) M 77 00683

 ( 180 ) 2017.04.12.

 ( 111 ) 119.554

 ( 210 ) M 77 00767

 ( 180 ) 2017.04.27.

 ( 111 ) 119.620

 ( 210 ) M 77 00694
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 ( 180 ) 2017.04.13.

 ( 111 ) 126.549

 ( 210 ) M 87 00870

 ( 180 ) 2017.04.21.

 ( 111 ) 126.611

 ( 210 ) M 87 00768

 ( 180 ) 2017.04.07.

 ( 111 ) 126.617

 ( 210 ) M 87 00834

 ( 180 ) 2017.04.15.

 ( 111 ) 126.618

 ( 210 ) M 87 00842

 ( 180 ) 2017.04.16.

 ( 111 ) 126.619

 ( 210 ) M 87 00846

 ( 180 ) 2017.04.16.

 ( 111 ) 126.621

 ( 210 ) M 87 00872

 ( 180 ) 2017.04.21.

 ( 111 ) 126.646

 ( 210 ) M 87 00746

 ( 180 ) 2017.04.06.

 ( 111 ) 145.441

 ( 210 ) M 96 04128

 ( 180 ) 2016.12.12.

 ( 111 ) 147.616

 ( 210 ) M 97 01191

 ( 180 ) 2017.04.08.

 ( 111 ) 148.649

 ( 210 ) M 97 01213

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 148.650

 ( 210 ) M 97 01214

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 150.711

 ( 210 ) M 96 03986

 ( 180 ) 2016.12.02.

 ( 111 ) 150.908

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2740



 ( 210 ) M 97 01203

 ( 180 ) 2017.04.08.

 ( 111 ) 150.912

 ( 210 ) M 97 01209

 ( 180 ) 2017.04.08.

 ( 111 ) 150.916

 ( 210 ) M 97 01211

 ( 180 ) 2017.04.08.

 ( 111 ) 150.921

 ( 210 ) M 97 01229

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 150.929

 ( 210 ) M 97 01339

 ( 180 ) 2017.04.17.

 ( 111 ) 150.992

 ( 210 ) M 97 01259

 ( 180 ) 2017.04.11.

 ( 111 ) 151.285

 ( 210 ) M 97 01366

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 151.297

 ( 210 ) M 97 01376

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 151.309

 ( 210 ) M 97 01399

 ( 180 ) 2017.04.22.

 ( 111 ) 151.316

 ( 210 ) M 97 01151

 ( 180 ) 2017.04.03.

 ( 111 ) 151.328

 ( 210 ) M 97 01408

 ( 180 ) 2017.04.22.

 ( 111 ) 151.332

 ( 210 ) M 97 01150

 ( 180 ) 2017.04.03.

 ( 111 ) 151.334

 ( 210 ) M 97 01427

 ( 180 ) 2017.04.23.
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 ( 111 ) 151.342

 ( 210 ) M 97 01488

 ( 180 ) 2017.04.28.

 ( 111 ) 151.373

 ( 210 ) M 97 01143

 ( 180 ) 2017.04.01.

 ( 111 ) 151.596

 ( 210 ) M 97 01278

 ( 180 ) 2017.04.14.

 ( 111 ) 151.600

 ( 210 ) M 97 01439

 ( 180 ) 2017.04.24.

 ( 111 ) 151.603

 ( 210 ) M 97 01443

 ( 180 ) 2017.04.24.

 ( 111 ) 151.612

 ( 210 ) M 97 01460

 ( 180 ) 2017.04.25.

 ( 111 ) 151.643

 ( 210 ) M 97 01352

 ( 180 ) 2017.04.17.

 ( 111 ) 151.662

 ( 210 ) M 97 01300

 ( 180 ) 2017.04.15.

 ( 111 ) 151.666

 ( 210 ) M 97 01306

 ( 180 ) 2017.04.15.

 ( 111 ) 151.670

 ( 210 ) M 97 01311

 ( 180 ) 2017.04.16.

 ( 111 ) 152.745

 ( 210 ) M 97 01410

 ( 180 ) 2017.04.22.

 ( 111 ) 152.887

 ( 210 ) M 97 01207

 ( 180 ) 2017.04.08.

 ( 111 ) 153.186

 ( 210 ) M 97 01289

 ( 180 ) 2017.04.14.
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 ( 111 ) 153.481

 ( 210 ) M 97 01175

 ( 180 ) 2017.04.07.

 ( 111 ) 153.822

 ( 210 ) M 97 01261

 ( 180 ) 2017.04.11.

 ( 111 ) 153.823

 ( 210 ) M 97 01172

 ( 180 ) 2017.04.07.

 ( 111 ) 154.478

 ( 210 ) M 97 01233

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 154.814

 ( 210 ) M 97 01412

 ( 180 ) 2017.04.23.

 ( 111 ) 154.815

 ( 210 ) M 97 01148

 ( 180 ) 2017.04.02.

 ( 111 ) 155.475

 ( 210 ) M 97 01353

 ( 180 ) 2017.04.17.

 ( 111 ) 155.570

 ( 210 ) M 97 01361

 ( 180 ) 2017.04.17.

 ( 111 ) 155.572

 ( 210 ) M 97 01407

 ( 180 ) 2017.04.22.

 ( 111 ) 155.586

 ( 210 ) M 97 01360

 ( 180 ) 2017.04.17.

 ( 111 ) 155.601

 ( 210 ) M 97 01387

 ( 180 ) 2017.04.21.

 ( 111 ) 155.699

 ( 210 ) M 97 01468

 ( 180 ) 2017.04.25.

 ( 111 ) 155.702

 ( 210 ) M 97 01477
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 ( 180 ) 2017.04.26.

 ( 111 ) 155.703

 ( 210 ) M 97 01478

 ( 180 ) 2017.04.26.

 ( 111 ) 155.704

 ( 210 ) M 97 01479

 ( 180 ) 2017.04.26.

 ( 111 ) 155.705

 ( 210 ) M 97 01484

 ( 180 ) 2017.04.26.

 ( 111 ) 155.715

 ( 210 ) M 97 01469

 ( 180 ) 2017.04.25.

 ( 111 ) 155.716

 ( 210 ) M 97 01450

 ( 180 ) 2017.04.24.

 ( 111 ) 155.717

 ( 210 ) M 97 01480

 ( 180 ) 2017.04.26.

 ( 111 ) 155.798

 ( 210 ) M 97 01483

 ( 180 ) 2017.04.26.

 ( 111 ) 155.866

 ( 210 ) M 97 01283

 ( 180 ) 2017.04.14.

 ( 111 ) 156.982

 ( 210 ) M 97 01227

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 156.987

 ( 210 ) M 97 01215

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 157.222

 ( 210 ) M 97 01235

 ( 180 ) 2017.04.09.

 ( 111 ) 160.168

 ( 210 ) M 97 01455

 ( 180 ) 2017.04.24.

 ( 111 ) 190.711
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 ( 210 ) M 07 01406

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.712

 ( 210 ) M 07 01395

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.713

 ( 210 ) M 07 01404

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.714

 ( 210 ) M 07 01403

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.715

 ( 210 ) M 07 01385

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.716

 ( 210 ) M 07 01410

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.717

 ( 210 ) M 07 01405

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.720

 ( 210 ) M 07 01160

 ( 180 ) 2017.04.04.

 ( 111 ) 190.722

 ( 210 ) M 07 01402

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.726

 ( 210 ) M 07 01412

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.734

 ( 210 ) M 07 01411

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.735

 ( 210 ) M 07 01409

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.754

 ( 210 ) M 07 01413

 ( 180 ) 2017.04.19.
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 ( 111 ) 190.756

 ( 210 ) M 07 01400

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.757

 ( 210 ) M 07 01396

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.758

 ( 210 ) M 07 01397

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.759

 ( 210 ) M 07 01401

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.760

 ( 210 ) M 07 01408

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.761

 ( 210 ) M 07 01407

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.762

 ( 210 ) M 07 01399

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.771

 ( 210 ) M 07 01452

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.778

 ( 210 ) M 07 01481

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.781

 ( 210 ) M 07 01473

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.782

 ( 210 ) M 07 01511

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.784

 ( 210 ) M 07 01513

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.785

 ( 210 ) M 07 01512

 ( 180 ) 2017.04.19.
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 ( 111 ) 190.786

 ( 210 ) M 07 01321

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.787

 ( 210 ) M 07 01275

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.788

 ( 210 ) M 07 01516

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.789

 ( 210 ) M 07 01295

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.790

 ( 210 ) M 07 01319

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.792

 ( 210 ) M 07 01318

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.793

 ( 210 ) M 07 01515

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.794

 ( 210 ) M 07 01432

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.795

 ( 210 ) M 07 01447

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.796

 ( 210 ) M 07 01358

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.797

 ( 210 ) M 07 01303

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.798

 ( 210 ) M 07 01450

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.799

 ( 210 ) M 07 01357
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 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.802

 ( 210 ) M 07 01387

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.814

 ( 210 ) M 07 01386

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.817

 ( 210 ) M 07 01281

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.819

 ( 210 ) M 07 01471

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.823

 ( 210 ) M 07 01423

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.824

 ( 210 ) M 07 01266

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.826

 ( 210 ) M 07 01339

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.827

 ( 210 ) M 07 01326

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.828

 ( 210 ) M 07 01274

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.829

 ( 210 ) M 07 01322

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.830

 ( 210 ) M 07 01323

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.831

 ( 210 ) M 07 01389

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.837
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 ( 210 ) M 07 01388

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.847

 ( 210 ) M 07 01341

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.854

 ( 210 ) M 07 01427

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.855

 ( 210 ) M 07 01478

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.856

 ( 210 ) M 07 01352

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.857

 ( 210 ) M 07 01393

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.858

 ( 210 ) M 07 01475

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.860

 ( 210 ) M 07 01353

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.861

 ( 210 ) M 07 01392

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.862

 ( 210 ) M 07 01355

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.863

 ( 210 ) M 07 01394

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.864

 ( 210 ) M 07 01298

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.865

 ( 210 ) M 07 01430

 ( 180 ) 2017.04.19.
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 ( 111 ) 190.866

 ( 210 ) M 07 01354

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.868

 ( 210 ) M 07 01273

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.869

 ( 210 ) M 07 01300

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.870

 ( 210 ) M 07 01301

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.871

 ( 210 ) M 07 01299

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.872

 ( 210 ) M 07 01476

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.873

 ( 210 ) M 07 01351

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.908

 ( 210 ) M 07 01270

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.909

 ( 210 ) M 07 01292

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.910

 ( 210 ) M 07 01293

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.911

 ( 210 ) M 07 01312

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.912

 ( 210 ) M 07 01313

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.913

 ( 210 ) M 07 01433

 ( 180 ) 2017.04.19.
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 ( 111 ) 190.914

 ( 210 ) M 07 01434

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.915

 ( 210 ) M 07 01436

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.916

 ( 210 ) M 07 01437

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.917

 ( 210 ) M 07 01438

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.918

 ( 210 ) M 07 01483

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.919

 ( 210 ) M 07 01482

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.920

 ( 210 ) M 07 01446

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.921

 ( 210 ) M 07 01445

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.922

 ( 210 ) M 07 01444

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.924

 ( 210 ) M 07 01491

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.925

 ( 210 ) M 07 01488

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.926

 ( 210 ) M 07 01287

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.927

 ( 210 ) M 07 01317
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 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.928

 ( 210 ) M 07 01493

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.929

 ( 210 ) M 07 01291

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.930

 ( 210 ) M 07 01492

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.931

 ( 210 ) M 07 01424

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.932

 ( 210 ) M 07 01426

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.933

 ( 210 ) M 07 01288

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.934

 ( 210 ) M 07 01425

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.935

 ( 210 ) M 07 01489

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 190.936

 ( 210 ) M 07 01286

 ( 180 ) 2017.04.18.

 ( 111 ) 190.937

 ( 210 ) M 07 01487

 ( 180 ) 2017.04.19.

 ( 111 ) 191.129

 ( 210 ) M 06 02814

 ( 180 ) 2016.08.21.

 ( 111 ) 192.090

 ( 210 ) M 06 04108

 ( 180 ) 2016.12.18.

 ( 111 ) 192.108
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 ( 210 ) M 06 04114

 ( 180 ) 2016.12.18.

A rovat 178 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.840

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 111 )  119.544

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  119.860

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  119.950

 ( 732 )  Gowan Crop Protection Limited, Reading, Berkshire (GB)

 ( 111 )  119.959

 ( 732 )  VOLVO Trademark Holding AB, Göteborg (SE)

 ( 111 )  119.960

 ( 732 )  VOLVO Trademark Holding AB, Göteborg (SE)

 ( 111 )  120.203

 ( 732 )  Magyaróvári Timföld és Műkorund Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  120.319

 ( 732 )  Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

 ( 111 )  120.408

 ( 732 )  Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

 ( 111 )  120.423

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  120.796

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  127.133

 ( 732 )  HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  127.162

 ( 732 )  AMG Aluminium North America, LLC, Wayne, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  127.182

 ( 732 )  LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

 ( 111 )  127.183

 ( 732 )  LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

 ( 111 )  127.187

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.188
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 ( 732 )  Levi Strauss & Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.189

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.649

 ( 732 )  Levi Strauss & Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.650

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.850

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.851

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  147.686

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  148.670

 ( 732 )  EGYM VITAL Center Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  150.578

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.255

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.271

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.292

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.357

 ( 732 )  Milton Holding Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.408

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  153.529

 ( 732 )  HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szerviz Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.547

 ( 732 )  Newsweek, Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  153.551

 ( 732 )  OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  153.917

 ( 732 )  LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD., Szöul (KR)

 ( 111 )  153.959

 ( 732 )  DENTAL-PANNONIA Gyógyidegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sopron (HU)

 ( 111 )  154.257

 ( 732 )  GKN Service International GmbH, Rösrath (DE)

 ( 111 )  154.270

 ( 732 )  GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  154.417

 ( 732 )  LINPAC Packaging Limited, Pontefract,West Yorkshire (GB)

 ( 111 )  154.418

 ( 732 )  LINPAC Packaging Limited, Pontefract,West Yorkshire (GB)

 ( 111 )  154.419

 ( 732 )  LINPAC Packaging Limited, Pontefract,West Yorkshire (GB)

 ( 111 )  154.633

 ( 732 )  McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint működő vállalat), Louisiana (US)

 ( 111 )  154.634

 ( 732 )  McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint működő vállalat), Louisiana (US)

 ( 111 )  154.749

 ( 732 )  The H.D. Lee Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  154.800

 ( 732 )  CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), North Caroline 28208, Charlotte (US)

 ( 111 )  155.071

 ( 732 )  Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  155.090

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  155.105

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  155.275

 ( 732 )  E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  155.290

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  155.354

 ( 732 )  Zeta Espacial S.A., Rubí, Barcelona (ES)

 ( 111 )  155.720
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 ( 732 )  Weider Publications, LLC, Boca Raton, Florida (US)

 ( 111 )  155.728

 ( 732 )  Weider Publications, LLC, Boca Raton, Florida (US)

 ( 111 )  155.730

 ( 732 )  TLV Co., Ltd., Hyogo (JP)

 ( 111 )  156.067

 ( 732 )  KREFTING AS, Haslum (NO)

 ( 111 )  156.107

 ( 732 )  CORAX-BIONER Zrt., Mezőtúr (HU)

 ( 111 )  156.157

 ( 732 )  ONY, Inc. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), Amherst, New York (US)

 ( 111 )  156.168

 ( 732 )  Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

 ( 111 )  156.563

 ( 732 )  Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)

 ( 111 )  156.697

 ( 732 )  Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  156.926

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  156.936

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  157.005

 ( 732 )  Capstone Turbine Corporation (California államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  157.472

 ( 732 )  LEVI STRAUSS & Co. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)

 ( 111 )  157.757

 ( 732 )  McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint működő vállalat), Louisiana (US)

 ( 111 )  157.928

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  158.405

 ( 732 )  VeriSign, Inc., Reston, VA 20190 (US)

 ( 111 )  158.629

 ( 732 )  Weider Publications, LLC, Boca Raton, Florida (US)

 ( 111 )  158.816

 ( 732 )  Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island (US)
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 ( 111 )  159.113

 ( 732 )  Magyarcom Szolgáltató Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  159.472

 ( 732 )  Janssen Biotech, Inc., Horsham, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  159.896

 ( 732 )  Mitsui & Co., Ltd., Chiyoda- Ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  161.408

 ( 732 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 111 )  162.472

 ( 732 )  Grifols Worldwide Operations Limited, Dublin 22 (IR)

 ( 111 )  163.186

 ( 732 )  Grifols Worldwide Operations Limited, Dublin 22 (IR)

 ( 111 )  163.422

 ( 732 )  Evyap Sabun Yag Gliserin Samayi ve Ticaret A.S., Özel Parsel Tuzla Isztambul (TR)

 ( 111 )  164.498

 ( 732 )  New Flyer of America Inc., Winnipeg,Manitoba (CA)

 ( 111 )  164.982

 ( 732 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 111 )  175.394

 ( 732 )  American International Group, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  191.857

 ( 732 )  Vörös Attila, Pécel (HU)

 ( 111 )  192.229

 ( 732 )  trans-o-flex Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.574

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.583

 ( 732 )  Puskás Ferencné 1/2, Budapest (HU)

 Isabel Puskas Damborena 1/4, Dairtzun (ES)

 Maria Reka Puskas Damborena 1/4, Dairtzun (ES)

 ( 111 )  192.586

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.666

 ( 732 )  Profil Training Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.707
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 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.813

 ( 732 )  MSD International Holdings GmbH, Luzern 6 (CH)

 ( 111 )  193.016

 ( 732 )  trans-o-flex Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.190

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.193

 ( 732 )  Dr Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

 ( 111 )  193.202

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.203

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.204

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.205

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.417

 ( 732 )  MORION Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)

 ( 111 )  193.432

 ( 732 )  Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

 PIRAMIS ITAL Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.496

 ( 732 )  Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.497

 ( 732 )  Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.516

 ( 732 )  Új-Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)

 ( 111 )  193.676

 ( 732 )  RS Testkultúra Sportegyesület, Budaörs (HU)

 ( 111 )  193.939

 ( 732 )  Illés Dávid, Budapest (HU)

 Illés Bence, Budapest (HU)

 Illés Áron, Mezőkövesd (HU)

 Makkai Lilla Gabriella, Négyes (HU)
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 ( 111 )  193.999

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.000

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.001

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.006

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.022

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  194.064

 ( 732 )  V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  194.102

 ( 732 )  Királymajor Patika Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.119

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.125

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  194.126

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  194.163

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.225

 ( 732 )  Sz. VARIÁNS Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  194.245

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.518

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  194.530

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.531

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.532

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.533
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.534

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.568

 ( 732 )  Li Hong Mei, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.697

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

 ( 111 )  194.713

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.791

 ( 732 )  Családfa Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.792

 ( 732 )  Családfa Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.869

 ( 732 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)

 ( 111 )  194.874

 ( 732 )  Liao Xiao Hong, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.717

 ( 732 )  Chimpex Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.946

 ( 732 )  The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)

 ( 111 )  195.966

 ( 732 )  The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)

 ( 111 )  195.970

 ( 732 )  The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)

 ( 111 )  195.971

 ( 732 )  The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)

 ( 111 )  195.979

 ( 732 )  The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)

 ( 111 )  195.989

 ( 732 )  The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)

 ( 111 )  196.053

 ( 732 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)

 ( 111 )  196.478

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  196.775

 ( 732 )  Benq Corporation, Taiwan (CN)

 ( 111 )  197.006

 ( 732 )  J.PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 111 )  197.712

 ( 732 )  Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)

 ( 111 )  202.671

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  210.601

 ( 732 )  Hofmann GmbH Maschinenfabrik und Vertrieb, Hamburg (DE)

 ( 111 )  218.252

 ( 732 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)

A rovat 141 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M2762



Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  115.292

 ( 732 )  Volvo Truck Corporation, Göteborg (SE)

 ( 111 )  134.851

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.682

 ( 732 )  Csiba Béla, Kőszeg (HU)

 ( 111 )  152.357

 ( 732 )  Milton Holding Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.270

 ( 732 )  GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  171.179

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.313

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.229

 ( 732 )  trans-o-flex Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.016

 ( 732 )  trans-o-flex Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.473

 ( 732 )  Tranzisztor Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.075

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.076

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.483

 ( 732 )  XU WENQIAN, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.957

 ( 732 )  Haszon Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.100

 ( 732 )  Haszon Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.215

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  202.743

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.985

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.781

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.623

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.956

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.266

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.267

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.559

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.087

 ( 732 )  Farkas Gábor Imre 1/2, Budapest (HU)

 Kóbor Ádám 1/2, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  220.615

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.877

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.020

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.021

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.022

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.026

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.158

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.714

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  221.715

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.773

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  132.478

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  135.511

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.261

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  164.498

 ( 732 )  New Flyer of America Inc., Winnipeg,Manitoba (CA)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  195.985

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.399

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.577

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.081

 ( 732 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 50%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 25%, Budapest (HU)

 Vékony Dániel Sándor 25%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 111 )  203.503

 ( 732 )  Gláser Péter 20%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 20%, Budapest (HU)

 Gláser-Katona Zsuzsanna 20%, Budapest (HU)

 Vékony Dániel Sándor 20%, Budapest (HU)
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 Nagy Ágnes 10%, Budapest (HU)

 Nagy Gusztáv 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 111 )  215.330

 ( 732 )  Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  216.480

 ( 732 )  LABORATOIRES THEA, Clermont-Ferrand (FR)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  216.486

 ( 732 )  International Personal Finance plc, Leeds (GB)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  216.672

 ( 732 ) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bethesda,

 Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  216.940

 ( 732 )  YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, Xishan District, Wuxi Jiangsu (CN)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  217.690

 ( 732 )  Roomescape Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.649

 ( 732 )  SANGSIN BRAKE CO., LTD, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu (KR)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  220.696

 ( 732 )  The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  164.498

 ( 732 )  New Flyer of America Inc., Winnipeg,Manitoba (CA)

 ( 111 )  193.516

 ( 732 )  Új-Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)

 ( 111 )  195.502

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  195.503

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.504

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.724

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.729

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.730

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.330

 ( 732 )  Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 111 )  216.480

 ( 732 )  LABORATOIRES THEA, Clermont-Ferrand (FR)

 ( 111 )  216.486

 ( 732 )  International Personal Finance plc, Leeds (GB)

 ( 111 )  216.672

 ( 732 ) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bethesda,

 Maryland (US)

 ( 111 )  216.940

 ( 732 )  YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, Xishan District, Wuxi Jiangsu (CN)

 ( 111 )  217.690

 ( 732 )  Roomescape Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.649

 ( 732 )  SANGSIN BRAKE CO., LTD, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu (KR)

 ( 111 )  220.696

 ( 732 )  The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, Maryland (US)

 ( 111 )  220.851

 ( 732 )  IN MEDIO Bt., Budapest (HU)

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.883

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  113.884
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 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  117.266

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  118.446

 ( 732 )  Thales UK Limited, Reading, Berkshire (GB)

 ( 111 )  119.544

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.796

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  123.235

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  130.266

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  130.989

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  136.411

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  147.686

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.333

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  152.589

 ( 732 )  Rothmans of Pall Mall Limited,, 2926 Boncourt (CH)

 ( 111 )  153.551

 ( 732 )  OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.800

 ( 732 )  CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), North Caroline 28208, Charlotte (US)

 ( 111 )  155.681

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  156.945

 ( 732 )  American Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 111 )  157.210

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  157.928

 ( 732 )  Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett cég), Riverwoods, Illinois (US)
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 ( 111 )  158.405

 ( 732 )  VeriSign, Inc., Reston, VA 20190 (US)

 ( 111 )  159.113

 ( 732 )  Magyarcom Szolgáltató Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.406

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  161.764

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  165.942

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.946

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.947

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.948

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.949

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.950

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.951

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.952

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.953

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.974

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.977

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.978

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.981

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
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 ( 111 )  165.983

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.986

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  165.991

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.002

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.008

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.458

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  167.158

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  167.159

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  173.478

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  175.394

 ( 732 )  American International Group, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  177.138

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  177.367

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  179.181

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  179.782

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  180.098

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  180.315

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  180.675

 ( 732 )  WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.695
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 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  182.968

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.616

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.763

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  185.011

 ( 732 )  American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 111 )  186.410

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  187.292

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  187.310

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  187.329

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  187.332

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  189.575

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  190.853

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  192.092

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.574

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.586

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.190

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.202

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.203

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  193.204

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.205

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.432

 ( 732 )  Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

 PIRAMIS ITAL Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.680

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  194.022

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  194.125

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  194.126

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 111 )  196.368

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  197.006

 ( 732 )  J.PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 111 )  197.381

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.607

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.610

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.612

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.730

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.159

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.832

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.833

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
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 ( 111 )  202.671

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  204.431

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  206.065

 ( 732 )  Adri Gyros Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.290

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  206.442

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  215.507

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  215.508

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  215.510

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  217.353

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  217.354

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  218.644

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  219.757

 ( 732 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.758

 ( 732 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.258

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  222.464

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  222.465

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

A rovat 104 darab közlést tartalmaz. 
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Használati szerződés

 ( 111 )  177.368

 ( 732 )  Bengineer House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 23. szám, 2017.12.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M2774



Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 02288

 ( 731 )  Kurucz Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 210 )  M 16 04024

 ( 731 )  Péterfi Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 17 02791

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 97 00167

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 02 02582

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 02 03643

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 04 02399

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 13 03192

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 16 00564

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 16 00563

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  640.119

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  848.446

 ( 541 )  NUTOKA

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  926.731

 ( 541 )  Lubri-Food

 ( 511 )  1-2, 4

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  993.773

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.062.448

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.102.225

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.177.439
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 ( 541 )  DETRIMAX

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.204.161

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5, 16-17, 20, 42

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.287.737

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.306.184

 ( 541 )  ARAGON

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.309.140

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.310.025

 ( 541 )  TENDENZ

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.316.728

 ( 541 )  DONA

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.505

 ( 541 )  BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS

 ( 511 )  1, 5, 31

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.520
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( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.529

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.557

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.616

 ( 541 )  ABC

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.691

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.704

 ( 541 )  HAIR JAM

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.730

 ( 541 )  BLASTER

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017
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 ( 111 )  1.362.768

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.792

  
( 546 )

 ( 511 )  38, 42

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.887

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.889

 ( 541 )  OLMITA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.961

 ( 541 )  SKYPORTS

 ( 511 )  9, 11, 38

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.981

 ( 541 )  Elmotherm

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.362.988

  

( 546 )

 ( 511 )  32, 35, 43

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017
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 ( 111 )  1.363.000

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.363.111

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.363.138

 ( 541 )  AMIA Systems

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2017.08.31.

 ( 450 )  GAZ 33/2017

 ( 111 )  1.363.180

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.210

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.268

  
( 546 )
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 ( 511 )  35-36, 39

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.279

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 43

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.313

  

( 546 )

 ( 511 )  39, 41, 43

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.454

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 38

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.479

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.487

 ( 541 )  LUWA

 ( 511 )  7, 9, 11, 37, 42

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017
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 ( 111 )  1.363.516

 ( 541 )  capelli SPORT

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.531

  

( 546 )

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.618

 ( 541 )  RAMLADIO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.619

 ( 541 )  TADILECTO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.658

 ( 541 )  ANDROS

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.688

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 8, 10, 21, 25, 35

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.753

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.757
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( 546 )

 ( 511 )  30, 32, 39

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.789

 ( 541 )  Dobeckan

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.803

 ( 541 )  Aristo

 ( 511 )  3, 5, 44

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.816

 ( 541 )  GLACIER BREEZE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.897

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.914

 ( 541 )  Mondo Graniti

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.363.997

 ( 541 )  ENERLIGHT

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017
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 ( 111 )  1.364.013

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 11, 21

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.044

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 16, 20-21, 39

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.178

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.298

 ( 541 )  CMPC

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.335

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.340

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.474

  

( 546 )

 ( 511 )  21, 30, 35, 43
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 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.495

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.535

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 35

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.662

 ( 541 )  Sexus

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2017.09.07.

 ( 450 )  GAZ 34/2017

 ( 111 )  1.364.689

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.690

  
( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.691

  
( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.740

 ( 541 )  FIORETTI

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.09.14.
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 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.754

 ( 541 )  ROCKLAND

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.827

 ( 541 )  MASTERKITCHEN

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.858

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.862

 ( 541 )  Erotist

 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.941

 ( 541 )  CBI

 ( 511 )  1, 7, 9, 12, 16-17, 37

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.986

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.993

 ( 541 )  Satisfyer

 ( 511 )  10
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 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.364.999

  

( 546 )

 ( 511 )  9-10, 17, 22, 24, 28

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.087

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.088

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.112

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.138

 ( 541 )  PANTRITIONKITCHEN

 ( 511 )  43-44

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.201

 ( 541 )  UNIBOT

 ( 511 )  7, 9, 11

 ( 580 )  2017.09.14.
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 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.207

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.209

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 41, 43

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.220

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 11, 37, 42

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.228

 ( 541 )  Smart Navi

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.285

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.292

 ( 541 )  DEKENOR

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.294

 ( 541 )  LAMEGO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.09.14.
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 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.389

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.406

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.432

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

 ( 111 )  1.365.449

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.09.14.

 ( 450 )  GAZ 35/2017

A rovat 91 darab közlést tartalmaz. 
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