
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 00361

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  Varga Pál, Nyírtelek (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wobblerek.com

 ( 511 )  22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyaga (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászzsinórok; illatos csalik, csalétkek

vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők (horgászfelszerelés); kapásjelzők; merítőhálók horgászáshoz;

 mesterséges csalik horgászathoz; úszók horgászathoz, halászathoz.

 ( 210 ) M 17 00362

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  Varga Pál, Nyírtelek (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászzsinórok; illatos csalik, csalétkek

vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők (horgászfelszerelés); kapásjelzők; merítőhálók horgászáshoz;

 mesterséges csalik horgászathoz; úszók horgászathoz, halászathoz.

 ( 210 ) M 17 00760

 ( 220 ) 2017.03.06.

 ( 731 )  Völgyi Lajos, Siófok (HU)

 ( 541 ) Siópart

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok.

  41    Folyóiratok kiadása.

 ( 210 ) M 17 00893

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pancsira Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Országos Borverseny

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

 szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2777



 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás].

  42    Számítógép-programozás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; vegyelemzés, kémiai analízis.

 ( 210 ) M 17 00969

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Auchan Holding, CROIX (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb anyagok mosáshoz; tisztító, fényező-, zsírtalanító és csiszoló készítmények és

termékek; mosodai fehérítők; folteltávolítók; szövet puhítók; festékeltávolító készítmények; csiszolópapírok;

rozsdaeltávolítók; súroló folyadékok; vízkőeltávolító készítmények háztartási célra; nem a gyártási folyamat

során alkalmazott vagy gyógyászati célú mosó- és tisztítószerek; rozsdátlanító készítmények; padlófényező

viaszok; cipőviaszok; levélfényesítő termékek; ragasztóanyagok kozmetikai célra; szappanok; fertőtlenítő

szappanok; parfümök, eau de toilettek, kölnivizek; esszenciális olajok; dezodorálók személyes használatra (eau de

toilette); kozmetikumok; hajápoló készítmények; fogkrémek; make-up és make-up eltávolító készítmények;

készítmények borotválkozáshoz; testápolási cikkek; testápoló tejek és olajok; kozmetikai folyadékkal átitatott

kendők; naptejek (bőrbarnító kozmetikai készítmények); kisállat samponok; füstölők, illatosított fák; potpurrik

 (illatszer készítmények).

9    Tudományos célra szolgáló (nem gyógyászati), tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai,

súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) és mentő (életmentő) berendezések és felszerelések;

oktatási berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; anyagok elektromos hálózatokhoz,

fővezetékekhez (huzalok, kábelek), elektromos kapcsolók, dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások,

csatlakozók, biztosítékok, dugaszoló aljzatfedelek; elektromos elemek, akkumulátorok; elemek, telepek

világításhoz; elektromos csatolások; elektromos hegesztőgépek; elektromos vasalók; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülékek; erősítők; fejhallgatók; hangszórók; mágneses

felvételi hordozók; hangfelvevő, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompakt lemezek; digitális

sokoldalú optikai lemezjátszók (DVD lejátszók); video kamerák; video szalagok; faxgépek; telefonkészülékek;

adapterek telefonokhoz; akkumulátortöltők telefonokhoz; táskák, borítók és tartók mobiltelefonokhoz és

telefonkészülékekhez; üzenetrögzítők; vezeték nélküli szettek telefonokhoz; televízió készülékek; antennák;

fényépészeti diapozitívok, vetítőkészülékek és vetítővásznak; fényképszeti villanólámpák, vakuk; exponált

filmek; tokok, táskák elsősorban fényképezőgépekhez és berendezésekhez; diktafonok; automata árusító

automaták és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; bankautomaták; pénztárgépek, számológépek;

adatfeldolgozó berendezés, számítógépek, számítógép perifériák, olvasók (adatfeldolgozó készülékek);

számítógép szoftverek, kislemezek; modemek; letölthető elektronikus kiadványok; elektronikus menetrendek;

kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játékbrendezések és készülékek; független

kijelző képernyők vagy monitorok; videojáték-kazetták; távcsövek, szemüvegek (optika), kontaktlencsék,

szemüvegtokok; integrált áramköri kártyák (smart kártyák); mágneses kártyák; hitel- és bankkártyák; fizetésre

alkalmas ajándék kártyák; mágneses személyazonosító kártyák; telefonkártyák, iránytűk, tájolók; úszóövek és

ruhák, búvármaszkok és búvárruhák; mérlegek; védőmellények; balesetvédelmi eszközök személyes használatra;

balesetvédelmi hálók; védőruházat balesetek, sugárzás és tűz ellen; barométerek; alkoholszondák;

tűzoltókészülékek; homokórák; elektromos zárak; elektromos ajtócsengők; riasztók; betörés elleni

 riasztókészülékek; mágnesek; dekorációs mágnesek.

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, föző-, hűtő-, szárító- szellőztető-, fertőtlenítő, vízszolgáltató készülékek és

berendezések; egészségügyi berendezések; szökőkutak, díszkutak; kutak; zuhanyfülkék; mosdókagylók (szaniter

berendezés részei); fürdőkádak; csapok; szagtalanító és légtisztító berendezések; hűtő- és légkondicionáló
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berendezések; vízhűtésre szolgáló berendezések; elektromos ventillátorok személyi használatra; vízkezelő

berendezések; sterilizálók; ivóvíz szűrők; napkollektorok; szagelszívó ernyők; konyhai elszívóbúrák;

hűtőszekrények; hűtőtartályok; elektromos kukták, főzőedények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos

vízforraló kannák; grillezők, grillsütök; hűtőtáskák; főzőberendezések; sütők; tűzhelyek; mikrohullámú sütők

főzésre; fagyasztók, hűtőberendezések; gázlámpák; kenyérpirítók; elektromos kávéfőzők; elektromos olajsütők;

jégkészítő készülékek; hajszárítók; szauna fürdő berendezések, szolárium készülékek; arc gőzölő készülékek

(szaunák); elektromos ruhaszárítók; lábmelegítők; kandallók; izzók és elektromos lámpák; lámpák; fényszórók és

 lámpák járművekhez.

 16    Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartonból készült

termékek; papír vagy műanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk); nyomtatvány, nyomdai

betű; könyvkötő anyag, fényképek, nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz vagy háztartási

célokra; művészeti anyagok, festőecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai

kellékek (kivéve bútor); oktatási vagy tanítási anyagok (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok,

rajzszegek, ceruzahegyezők, javítófolyadékok, papírvágó kések; ceruzák, ceruzabetét-tartók, radírgumik;

borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok; almanachok, brosúrák, író- vagy rajzfüzetek, katalógusok;

naptárak; kőnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalagorsók;

bélyegzőkészülékek; postabélyegek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlőkendők smink eltávolításához;

papír- vagy cellulóz nadrágpelenkák babák részére; papír kávéfilterek; átütő (másoló) papírok; szemeteszsákok

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütőhöz; papír vagy karton címtáblák; WC-papír; papír

asztalkendő; papírtörülközők; papír zsebkendők; üdvözlőlapok; postai levelezőlapok; szabásminták; rózsafüzérek;

 földgömbök.

 29    Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; hentesáruk; krokettek; tartósított, szárított, fagyasztott és főtt

gyümölcsök; gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták; zöldsaláták; hús-, hal-, zöldség- és

gyümölcskonzervek; dzsemek, lekvárok, kompótok; zselék; virágporkészítmények; algakivonatok élelmiszerként

való felhasználásra; tartósított szójabab élelmiszerként való felhasználásra; fehérjék emberi fogyasztásra;

húslevesek, krémlevesek; levesek; zöldséglevek főzéshez; tojás; tej, vaj, tejszín, joghurtok, sajtok és egyéb

tejtermékek; ehető olajok és zsírok; készítmények húsleveshez; burgonyacsipszek; készételek a fentebb felsorolt

 termékekből.

 30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé; csokoládéból készült termékek; növényi készítmények kávépótlóként való

felhasználásra; pótkávék; kávéval, teával, kakaóval készült italok; teák nem gyógyászati használatra; cukor,

természetes édesítők; étkezési szőlőcukor készítmények; rizs, tápióka, szágó; tészta, búzadara; liszt és

gabonakészítmények; szárított gabonapelyhek; kenyér, péksütemények, sütemények, briós, forró sütemények,

lepények, piték; édességek, cukorkaáruk; jégkrémek; méz; melasz, méhpempő emberi fogyasztásra, nem

gyógyászati célra; ánizsmag; csillag ánizs; maláta kivonat élelmiszerként való felhasználásra; aromák, az

illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmiszerként való felhasználásra; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet;

szószok (fűszeres mártások); salátadresszingek; ketchup; majonéz; ételízesítők; sűrítőszerek élelmiszerkénti

felhasználásra; fűszernövények; fűszerek; tartósított zöldfűszerek; fagylaltok és jégkrémek; szendvicsek; pizzák;

rizs alapú snack ételek; tavaszi tekercs; sushi, tabulé (arab saláta); tortilla; tacok; készételek a fent felsorolt

 termékekből.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (sem nem kész, sem nem átalakított); gabona (mag);

természetes gyep; friss gyümölcsök és zöldségek; algák fogyasztásra; friss gomba; friss kerti fűszernövények; élő

rákok, keménytestűek; halikra; növényi magvak; virághagymák; fák, cserjék; élő növények és virágok;

karácsonyfák; táplálékok, takarmányok és italok állatok részére; állatalomként használt termékek; maláta;

 horgászcsali (élő); élő állatok.

 32    Sörök, ásvány- és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; limonádék;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; paradicsomlé; zöldséglevek (italok); szirupok italokhoz; készítmények italok

készítéséhez (kivéve teával, kávéval vagy kakaóval készült tej alapú italok); pasztillák és porok szénsavas

 italokhoz; esszenciák italok készítéséhez; készítmények likőrök készítéséhez.
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 33    Alkoholos italok (kivéve sörök); aperitifek, ciderek, alkohol tartalmú koktélok, digesztív (emésztést

elősegítő) italok (likőrök vagy szeszesitalok), eaux-de-vie [gyümölcsből erjesztett párlatok]; szeszesitalok; borok;

 rum; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám (szórólapok, prospektusok, nyomtatott anyagok,

áruminták); kültéri reklámozás; reklámügynökségek; reklámidő kölcsönzése bármely hírközlési médiában;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés; segítségnyújtás üzletvezetéshez,

hatékonysági szaktanácsadás; üzleti tanácsadás, tájékoztatás vagy információszerzés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; irodai tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése

(távközlési berendezések és számítógépek kivételével); árusító automaták kölcsönzése, újság-előfizetések

intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések intézése; mobil telefon előfizetések,

személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz, világméretű

számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy privát hálózathoz (intranet), távközlési számítógépes

hálózathoz vagy adattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia

szerverközpont előfizetések intézése; előfizetés telematikai szolgáltatásra, telematikai eszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió vagy rádióprogramokra, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuális programokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok

adminisztratív menedzsmentje és felügyelete; távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén nyújtott

segítségnyújtással kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; export-import ügynökségek; kereskedelmi

információs ügynökségek; költség elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési

szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat; árverések; áruk bemutatása bármely kommunikációs

médiában kiskereskedelmi, nevezetesen értékesítési promóció célokra; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiállítások és kereskedelmi vásárok

szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és rendezése; adatkutatás számítógépes

nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek

szállítását), amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák

a fogyasztási cikkek széles spektrumát felölelő árukat a következő területekről: egészség, higiénia, élelmiszer,

ruházat, ékszerek, órák és órakészítés, szabadidő, kertészkedés, barkácsolás, szerszámok, belső- és kültéri

dekorációk, háztartási szerelvények és berendezések, szépségápolási termékek, tisztító termékek, autó fenntartási

termékek, sportcikkek, felnőtt és gyermekjátékok, konyhai és háztartási edények és cikkek, bőrből készült

termékek, papíráruk, elektromos háztartási készülékek, irodagépek, számítógépek, elektromos berendezések, hi-fi

felszerelések, televíziók, bútorok, telekommunikációs berendezések, telefonok, textiláruk, rövidáru cikkek,

járművek, nyomtatott anyagok, üzemanyag; kis- vagy nagykereskedelmi értékesítés, katalógusból postai úton

történő megrendelésre, kis- vagy nagykereskedelmi értékesítés az interneten vagy bármely elektronikus

távértékesítéssel történő forgalmazás az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági-, kertészeti- és erdészeti

célú vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerek kivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, trágyák, műtrágyák, nyomelem készítmények növények részére, termőföld, cserzőanyagok,

ragasztók ipari célra, ragasztószerek, enyvek ipari célra, poszterekhez, tapétákhoz, bőrhöz, ragasztások

szétválasztására szolgáló termékek, oldószerek lakkokhoz, facellulóz, oldószerek lakkokhoz, fényérzékeny

exponálatlan filmek, kémiai adalékanyagok motorolajhoz és benzinhez, fagyálló anyagok, fékfolyadékok,

gumiabroncs javítására szolgáló készítmények, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére,

hidrogén-peroxid, színezékek, festékek és lakkok (szigetelők kivételével), bevonóanyagok (festékek), töltött

festékpatronok nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és

kötőanyagok színezékekhez, lakkokhoz és festékekhez, festőanyagok, cipőfestékek, üvegező gitt, fehérítő

készítmények és más anyagok mosodai célra, tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, Javelle

víz (vizes kálium-hipoklorit), folteltávolitó szerek, lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító készítmények,
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csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, súroló oldatok, vízkőeltávolító szerek háztartási használatra, mosószerek

nem a termelési eljárás során való és nem gyógyászati felhasználásra, készítmények lefolyócsövek tisztításához,

padlófényesítő viaszok, cipőviaszok, ablaktisztító folyadékok, ragasztóanyagok kozmetikai használatra,

szappanok, parfümök, kölnivizek, illóolajok, dezodorok személyes használatra (illatszerek), kozmetikumok,

hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájvizek nem gyógyászati célra, szőrtelenítő szerek,

sminkek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok, borotválkozás utáni arcszeszek,

testápolási cikkek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és bőr barnításhoz, dekormatricák kozmetikai használatra, fogprotézisek fényezésére és tisztítására

szolgáló készítmények, kozmetikai vattapálcikák, vatta kozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel

impregnált kendők, napvédő készítmények (barnító kozmetikai termékek), kisállat samponok, füstölők, illatosított

fa, potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, nem vegyi üzemanyagadalékok, gyertyák és kanócok (világításhoz),

faggyúgyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók, tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa,

zsír bőrökhöz, zsír cipőkhöz, gyógyszerészeti, állatgyógyászati termékek, gyógyászati és intim higiéniai

termékek, feltöltött elsősegély ládák, diétás anyagok, italok és élelmiszerek gyógyászati célra, gyógyászati

fogyasztó készítmények, gyógyhatású teák, főzetek, gyógyitalok, vitaminkészítmények, nyomelem készítmények

emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és

tejfehérje alapú csecsemőtápszerek, kötszerek, fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek, fertőtlenítőszerek

orvosi és higiéniai célra (kivéve szappanok), égési sérülések kezelésére szolgáló szerek, napvédő készítmények

(leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon, egészségügyi kendők, pelenkabetétek és nadrágok, menstruációs

tamponok, párnák szoptatáshoz, sterilizáló készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok

kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar elleni szerek, rovarölők, rovarriasztók, gombaölők, gyomirtók,

nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok fürdetésére szolgáló készítmények,

építőanyagok fémből, fémből készült vízcsövek, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis csövekhez,

fémből készült térelválasztók és kerítések, széfek, nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, nem elektromos

fémzárak, fémtömegcikkek, fémből készült csövek és csővezetékek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok

fémből, keretek, ajtó- és ablakkeretek fémből, fém ajtók és ablakok, tűzbakok, kandalló védőrácsok fémből,

kulcsok, lakatok, fém postaládák, üres szerszámos ládák fémből, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek,

fémdobozok, ládák, szekrények, kosarak és tárolók, alumíniumfóliák, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,

seprűnyelek fémből, zárókupakok és csatok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók fémből, fém

rendszámtáblák, csengők, művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, nem kézzel működtetett kézi szerszámok,

motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez), gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, nem elektromos

sebességváltó tengelykapcsolók és erőátviteli szíjak (nem szárazföldi járművekhez), elektromos kézi fúrógépek,

sűrített levegős szivattyúk, pengék (gépalkatrészek), elektromos kések, -vésők és -ollók, elektromos

ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gáz hegesztőpisztolyok és forrasztóvasak, fűnyíró gépek, mechanikus

csévélők flexibilis csövekhez, nem mechanikusan működtetett mezőgazdasági eszközök, légpumpák

akváriumokba, elektromechanikus élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos gépek és élelmiszerfeldolgozók,

mosó- és mosogató gépek, centrifugák, porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek,

elektromos cipőfényesítő gépek, elektromos tisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, könyvkötő

berendezések, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök, nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak

nem horgászathoz és nem gyógyszerekhez, vágófegyverek, ollók, nyíró ollók, fűrészek, csavarhúzók,

metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok,

csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására,

rovarirtó permetezők, mechanikus eszközök élelmiszerek aprítására és darabolására, nem elektromos

konzervbontók és konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, borotválkozó készletek, körömcsipeszek és

körömreszelők, köröm vágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra, elektromos és nem elektromos szőrtelenítő készülékek, szőrtelenítő csipeszek,

tudományos (nem gyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai,
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súlymérö, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti)- és életmentő berendezések és felszerelések, elektromos

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

és berendezések, anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek), elektromos kapcsolók, dugaszoló

aljzatok, konnektorok és egyéb érintkezők, biztosítékok, dugaszoló aljzatfedelek, elektromos elemek, telepek

világításhoz, villanyvasalók, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülékek,

erősítők, fejhallgatók, hangszórók, mágneses felvételi hordozók, hanghordozók, mágneses és optikai lemezek,

audio és video kompaktlemezek, DVD lejátszók, videokamerák, videoszalagok, faxgépek, telefonkészülékek,

telefon adapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok mobiltelefonokhoz és

telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők, tévékészülékek, antennák, vetítőberendezések és vásznak, villanólámpák

(fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez, diktafonok,

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógép-perifériák, olvasók

(adatfeldolgozó eszközök), számítógépes szoftverek, hajlékony lemezek, modemek, elektronikus határidőnaplók,

játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy monitorok,

videó játékkazetták, távcsövek, szemüvegek, szemüvegtokok, integrált áramkörös kártyák (smart kártyák),

mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvármaszkok és búvárruhák, mérlegek,

védősisakok, balesetvédelmi eszközök személyes használatra, balesetvédelmi hálók, védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, alkoholszondák, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, betörés elleni riasztókészülékek, mágnesek, díszítőmágnesek, orvosi-,

fogászati- és állatorvosi készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek,

cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, gumiból vagy szilikonból készült cumik etetéshez, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő és vízellátó

berendezések, egészségügyi berendezések, légfrissítő- és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, ivóvízszűrők, konyhai elszívó ernyők, hűtőládák,

elektkromos kukták, főzőedények, elektromos cumisüveg melegítők, elektromos vízforraló kannák, grillsütők,

hűtőtáskák, sütők, tűzhelyek, mikrohullámú sütők (főzéshez), fagyasztók, hűtőberendezések, gázgyújtók,

kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olaj sütők, jégkészítő gépek, hajszárítók, elektromos

ruhaszárítók, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, lámpák, fényszórók és lámpák járművekhez,

járművek, szárazföldi-, légi- vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, anyagmozgató kézikocsik, utánfutók

(járművek), napellenzők gépkocsikba, irányjelzők járművekhez, szélvédötörlők, visszapillantó tükrök, belső

tömlők és abroncstüskék, tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez,

biztonsági gyermekülések járművekhez, kerékpárpumpák, babakocsik, rollerek, védőhuzatok, üléshuzatok

járművekhez, csomagtartók, kerékpártartók és síléctartók járművekhez, sport babakocsik, lopásgátló szerkezetek

járművekhez, bevásárlókocsik, talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek, robbanószerek, tűzijátékok,

petárdák, légpisztolyok (fegyverek), karabélyok, puskák, puskatokok, könnygáz fegyverek, spray-k önvédelmi

célokra, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszer termékek, ékszerek, drágakövek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és óraszíjak,

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák (díszek, fityegők), nemes fémből készült dobozok, szobrocskák,

nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és hangszerek alkotórészei, zenélő

dobozok, húrlábak hangszerekhez, hangvillák, hangszertokok, papír, karton (nyers, félkész állapotban vagy

papírárukhoz), karton cikkek, csomagolásra szolgáló papír- vagy műanyag zsákok, zacskók és fóliák, papírívek

(papíráruk), nyomtatott anyagok, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíráruk, ragasztóanyagok papírárukhoz

vagy háztartási célra, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek (iskolai használatra), írógépek és irodai

cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), iskolaszerek, borítékok,

irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák, füzetek, író- vagy rajzfüzetek, naptárak,

litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, orsók írógépszalagokhoz,

bélyegzőgépek, ragasztószalag adagolók (irodai cikkek), sminkeltávolító kendők papírból, eldobható papír vagy

cellulóz nadrágpelenkák, papír kávéfilterek, kaparós matricák, papír vagy műanyag szemeteszsákok, zacskók

mikrohullámú sütőhöz, jelzőtáblák papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból, papír
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kéztörlők, papírzsebkendők, üdvözlőlapok, levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, földgömbök, kaucsuk,

guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan tömítések vagy szigetelések, vízzáró gyűrűk, félkész

műanyagtermékek, kitömő anyagok csomagoláshoz, dugaszoló- és szigetelőanyagok, rugalmas csövek, nem

fémből, locsolócsövek, virágok elrendezésére szolgáló habtermékek (virágtartók), üveggyapot szigeteléshez,

hangszigetelő anyagok, vakításgátló filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok és

szövetek, tömítőanyagok csatlakozásokhoz, gumitáskák, -borítók és -tömlők csomagolás céljára, gumigyűrűk és

dugók, elasztikus vagy műanyag szálak nem textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, állatbőrök, irhák és

gereznák, utazóládák, bőröndök és kisméretű táskák, esernyők, napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok,

nyergesáruk, kézitáskák, strandtáskák, kofferek, úti készletek és bőröndök, piperetáskák (üres), kozmetikai

készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák (kivéve azokat, amelyek a termék tárolására

szolgálnak), kerekes bevásárlótáskák, ruhatáskák utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók,

diplomatatáskák, aktatáskák (bőráruk), kulcstartók (bőrből), erszények aprópénzekhez, üres szerszámtáskák

bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguruk és hordozókendők gyermekek hordozására, nyakörvek és ruhák

állatoknak, nem fém építőanyagok, cement, beton, bevonatok, gipsz, kő, márvány, faanyag, fűrészáru, faburkolat,

táblás faburkolat, furnérlemez, parkettafák, gipszvakolat, kavics, sóder, tégla, ablaküveg, nem fémből készült

merev csövek építéshez, bevonatok, burkolatok és bélések (építkezéshez), padlóburkoló mozaiklapok nem

fémből, kémények nem fémből, ablakok és ajtók nem fémből, külső redőnyök nem fémből és nem textilből,

úszómedencék, vízvezetékek nem fémből, mobil épületek nem fémből, akvárium (szerkezetek), bútorok,

árubemutató standok, tükrök (ezüstözött üveg), keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából, viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékkőből és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, nem fémből

készült kosarak és tálcák, csomagoló tartályok műanyagból, fa vagy műanyag dobozok, kennelek és fekhelyek

lakásban tartott kisállatoknak, kaparófa macskáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák

nem fémből, fából vagy műanyagból készült jelzések, nem fémből készült és nem világító házszámok, nem fém

és nem elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok, nem fémből, járókák, bölcsők, bébikompok, pallók

nem fémből, ágyneműk (kivéve vászonhuzatok), ágyak, kemping hálózsákok, vánkosok, párnák, fej párnák,

hengerpárnák, ágyalapok, matracok, vállfák és ruhazsákok, függönykarikák, függönyrudak, függönyakasztók,

ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből, szekrények palackok részére

(palackállványok), palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esemyőtartók, létrák fából vagy műanyagból,

műanyag dekoráció ételek díszítéséhez, szívószálak, lemezelt beltéri lamellás árnyékolók, próbababák, nem

elektromos eszközök és tárolók háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek

kivételével), seprűk, mosdótálak, kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási

kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr tisztítási célokra, üveg-, porcelán- és fajansz eszközök konyhai és asztali

edénynemű céljára, edénykészletek, hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez és innivalókhoz, ivókulacsok

utazóknak, nem elektromos hordozható hűtőtáskák, étkészlet kések, kanalak és villák kivételével, vázák,

gyertyatartók, gyertyaoltók, piknikkosarak edénykészlettel, dugóhúzók, palacknyitók, fémdobozok

papírtörölközők adagolására, törölköző tartók és gyűrűk, szappan- és egészségügyi papír adagolók,

egészségügyipapír-tartók, éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemeteskukák, vasalóállványok

és vasalóállvány huzatok, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, kaspók nem papírból, alomdobozok

házi kedvenceknek, alomtálcák házi kedvenceknek, ketrecek házi kedvenceknek, fésűk állatoknak,

öntözőeszközök, kertészkesztyűk, borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, szappandobozok, fogpiszkálók,

kozmetikai cikkek, piperetáskák, parfümpermetezők, parfümszórók, hordozható bébifürdőkádak, cipőkanalak,

malacperselyek nem fémből, művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből, kötelek (nem gumiból,

továbbá nem teniszütőkhöz vagy hangszerekhez használt húr), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem tűzoltó ponyva

sem babakocsi ernyő), vitorlák (vitorlázat), textilanyagokból készült zsákok és zacskók csomagoláshoz, zsákok

ömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak nem fémből, cérnák és fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak és cérnák textilipari használatra, szövetek, bútorszövetek, kárpitok, ágyneműk és háztartási
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lenvásznak, asztalterítők nem papírból, lepedők, párnák, ágyterítők, fürdőszobai vászonneműk ruházat

kivételével, textil arctörlő kendők és törölközők, tapéták textilanyagokból, textil vagy műanyag függönyök, nem

papírból készült asztalterítők, viaszosvásznak (asztalterítők), hálózsákok, textil kozmetikai kendők smink

eltávolításához, szúnyoghálók, háztartási lenvásznak, címkék textilből, textil árnyékolók, textil zsebkendők,

ruházat, övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők

(kivéve ortopédcipők), papucsok, csizmák, talpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák, fürdőruhák és

fürdőnadrágok, sportruházat (kivéve búvárruha), alvómaszkok, rövidáru (cérnák és fonalak kivételével),

paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és

tűk, patentkapcsok, művirágok és -gyümölcsök, nyakkendőtűk, tépőzárak és patentkapcsok ruházathoz, csatok

(ruha kiegészítő), díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek nem nemesfémből, hajdíszek, hajpántok és hajhálók, hajtűk

és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, zipzárak, cipőfűzők, cipőcsatok, kapcsok, gombok, csatok nadrágtartóhoz,

övcsatok, rugalmas szalagok, fodrok, redők ruházathoz (csipke paszományok), hőre tapadó foltok díszítésre vagy

textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek és takarók, gyékények, lábtörlők, linóleumok,

padlóburkolatok (kivéve padlócsempe és festék), falvédők (nem textilből), autókárpitok, fürdőszoba szőnyegek,

tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műfű, játékok, játékszerek, robogók (játék), trükkös játékok,

karácsonyi pukkanó bonbonok, karácsonyfadíszek kivéve világító cikkek és édességek, parti kellékek (játékok),

játékmaszkok, játék sárkányok, játékkártyák, torna- és sporteszközök (kivéve úszást segítő eszközök, ruházat,

lábbeli és szőnyeg), horgászbotok, horgászorsók, halhorgok, edzőgépek és testépítő berendezések, szobakerékpár,

játékszerek házi kedvenceknek, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak

televízió készülékkel, kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok,

hentesáru, krokettek, tartósított, szárított, fagyasztott és főtt gyümölcsök, gombák és zöldségek, gyümölcspépek

és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség- és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési

zselé, virágporkészítmények (élelmiszer), algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi

fogyasztásra, húsleves, krémlevesek, levesek, zöldséglevek főzéshez, tojás, tej, vaj, tejszín, joghurt, sajtok és más

tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, készítmények erőleves készítéséhez, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, növényi készítmények pótkávéként való használatra, pótkávé, kávé-, tea,- kakaó-

és csokoládé felhasználásval készült italok, teák nem gyógyászati célra, cukor, természetes édesítőszerek, étkezési

szőlőcukor készítmények, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, szárított

gabonapelyhek, kenyér, tésztafélék, cukrászkészítmények, briós, forró tészták, piték, édességek, cukorkaáru,

fagylaltok, méz, szirupok és melasz, méhpempő emberi fogyasztásra, nem gyógyászati célból, ánizs, csillagánizs,

malátakivonat emberi fogyasztásra, nem esszenciális olaj eredetű aromák, aromás készítmények élelmiszerekhez,

élesztő, sütőpor, só, mustár, ecet, szószok (salátaöntetek), dresszingek salátákhoz, ketchup, majonéz,

ízesítőszerek, sűrítőszerek főzéshez, fűszenövények, fűszerek, tartósított kerti gyógynövények, fagylaltok és

jégkrémek, szendvicsek, pizzák, rizs alapú snack-ek, tavaszi tekercs, sushi, tabulé (arab saláta), tortillák, tacok,

mezőgazdasági-, kertészeti- és erdészeti termékek (nem feldolgozott, sem átalakított), magvak, természetes gyep,

friss gyümölcs és zöldség, alga emberi fogyasztásra, friss gomba, friss kerti gyógynövények, élő rákok,

keménytestűek, halikra, vetőmagvak, virághagymák, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák,

táplálékok és italok állatoknak, alomtermékek, maláta, élő horgászcsali, élőállatok, sörök, ásvány- és szénsavas

vizek és egyéb, nem alkoholos italok, izotóniás italok, limonádék, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

paradicsomlé, zöldséglevek (italok), szirupok italokhoz, készítmények italok készítéséhez (kivéve a teával,

kávéval vagy kakaóval készült tejesitalok), pasztillák és porok szénsavas italokhoz, esszenciák italok

készítéséhez, készítmények likőrök készítéséhez, alkoholos italok (sörök kivételével), aperitifek, almaborok,

alkohol tartalmú koktélok, digesztív, emésztést elősegítő italok (likőrök és szeszesitalok), eaux-de-vie

[gyümölcsből erjesztett párlatok], szeszesitalok, borok, rum, vodka, whisky, dohány, dohányzási cikkek, gyufák,

öngyújtók, cigaretta és szivardobozok és -tartók, zsebben hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigaretta

 szopókák, hamutartók, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák, pipatisztítók.

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); számítógépek, telefonok és telekommunikációs eszközök

programozásására, telepítésére, működtetésésre és karbantartására vonatkozó képzés és oktatás; szórakoztatás;
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múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); vidámparkok; sporttevékenységek; egészségklub szolgáltatások

(testnevelés); sportlétesítmények biztosítása; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek, könyvek és magazinok megjelentetése; nem reklámszövegek megjelentetése;

könyvkölcsönzés; kiadványszerkesztés; könyvekkel és online folyóiratokkal kapcsolatos kiadványszerkesztés;

online elektronikus kiadványok biztosítása (nem letöhhető); elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus

információk, audió- vagy videó információk és adatok, játékok és szórakoztatás biztosítására; on-line játékok

biztosítása számítógépes hálózaton; zeneszerzői szolgáltatás; show és filmgyártás; mozifilmek,

televíziókészülékek, videoszalagok, lemezfelvételek, hangfelvételek, audio berendezések, videokamerák,

videolejátszók, rádió- és televízió berendezések, mozgóképi vetítőgépek, mozgóképi készülékek és kiegészítők,

színházi és előadási díszletek kölcsönzése; sportfelszerelések (kivével járművek) és búvárfelszerelések

kölcsönzése; oktató vagy szórakoztató jellegű versenyek megszervezése és lebonyolítása; kollokviumok,

konferenciák, kongresszusok megszervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktató célú kiállítások

megszervezése; helyfoglalás show műsorokra, szórakoztató rendezvényekre, sport- és kulturális eseményekre;

jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); nyereményjáték működtetése; információ szolgáltatás oktató vagy

szórakoztató rendezvényekről; rádiós- és televíziós szórakoztató rendezvények; rádió- és televízióprogramok

készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés; fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés;

videoszalagok vágása; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; online konferenciák, csoportok és vitafórumok

szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitális zeneszolgáltatás internetről nevezetesen online

zeneszolgáltatás (nem letölthető) az internetről; (nem letölthető) digitális zeneszolgáltatás internetes

weboldalakról (MP3 formában) nevezetesen online zeneszolgáltatás (nem letölthető) internetes weboldalakról

 (MP3 formában).

 ( 210 ) M 17 01080

 ( 220 ) 2017.03.31.

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

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 ) Borsodi Jeges

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes sör, alkoholmentes sörízű italok; gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 01090

 ( 220 ) 2017.04.03.

 ( 731 )  Senia G Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Almási Noémi, Budapest

 ( 541 ) Senia

 ( 511 )   11    Elektromos- és nem elektromos fűtőberendezés, radiátor.

 ( 210 ) M 17 01091

 ( 220 ) 2017.04.03.

 ( 731 )  Senia G Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Almási Noémi, Budapest

 ( 541 ) Senia Group

 ( 511 )   11    Elektromos- és nem elektromos fűtőberendezés, radiátor.

 ( 210 ) M 17 01121

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  Bakó Norbert Károly, Érd (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2785



  
( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlanközvetítéssel, ingatlanforgalmazással, ingatlanügyletekkel, ingatlan bérbeadással és vétellel,

ingatlanépítéssel, ingatlanfelújítással, ingatlanjavítással kapcsolatos reklámozási szolgáltatások, kereskedelmi

 ügyletek, kereskedelmi adminisztrációk, irodai munkák.

  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanforgalmazás; ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadás és vétel.

  37    Ingatlanépítés, felújítás, javítás.

 ( 210 ) M 17 01254

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  Dani Katalin Georgina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok; natúrkozmetikumok; kéz- és lábápoló készítmények; arc- és testápoló

készítmények; ajakápolók; dezodorok; babaápolási készítmények; arctisztító készítmények; arcpakolások;

 arcszérumok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  40    A 3-as áruosztályban megjelölt termékek gyártása, előállítása.

 ( 210 ) M 17 01256

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  Pharmafit Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok; kozmetikai

 készítmények.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok, kötszeranyagok; gyógyszerészeti készítmények;

 gyógyhatású kenőcsök.

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

 ( 210 ) M 17 01257

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, képviselete; marketing és reklám tevékenységek; termék bemutatók

 szervezése, kiállítások.

 41    Nevelés, szakmai képzések; oktatás; szórakoztatás; sport- és kulturális rendezvények szervezése és

 bemutatása.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai programozással kapcsolatos

információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes rendszerek tervezése és üzemeltetése; számítógépes

rendszerek bérlése és kölcsönzése; számítógépes adatok elektronikus felügyelete; számítógépes oktatási

 programok készítése, elemzése és üzemeltetése.

 ( 210 ) M 17 01259
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 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (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).

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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 01260

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 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).

 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 szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; 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).

 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 01261

 ( 220 ) 2017.04.19.
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 ( 731 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 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).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; 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).

 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 01321

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Első Magyar Mikropigmentáló Kft. 100%, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; elektromos eszköz bőr, arcbőr

 kezelésére, megújítására.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; bőrkezelő, arcbőrt megújító

 szolgáltatások elektromos eszköz alkalmazásával.

 ( 210 ) M 17 01361

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tókos Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2789



nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 01365

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BE YOURSELF - "HELLO WORLD. THIS IS ME!" - #AbsoluteMeStories

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 01366

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bendzsel-Varga Katalin, Budapest

 ( 541 ) CONNEXT2050

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

 bútorok kivételével; anyagok művészeknek és rajzolóknak; tanítási és oktatási anyagok.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 01367

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  ingatlan.com Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Iván László, Budapest

 ( 541 ) Az otthonügyek szakértője

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 17 01373

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  TAM CERT Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 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 01376

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Madarász Tamás 30%, Debrecen (HU)

 Tóth Kornél 30%, Vámospércs (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2790



 Eleven Events Kft. 10%, Budapest (HU)

 Vass Antal Ákos 30%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Horváth Bence, 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01474

 ( 220 ) 2017.05.05.

 ( 731 )  Pannonsport Szervező és Marketing Kft. 100%, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Kalmár Attila, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; videojátékok.

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

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

 ( 210 ) M 17 01566

 ( 220 ) 2017.05.15.

 ( 731 )  Zhang Qing Bin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése,

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, tolmács szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 17 01572

 ( 220 ) 2017.05.15.

 ( 731 )  Dr. Antalfai Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2791



  

( 546 )

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

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

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

 44    Orvosi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; személyiségfejlesztő szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01573

 ( 220 ) 2017.05.15.

 ( 731 )  Dr. Antalfai Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

 44    Orvosi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; személyiségfejlesztő

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01730

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  HappyFace International Kft. 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  28    Játékok és játékszerek.

 ( 210 ) M 17 01778

 ( 220 ) 2017.05.31.

 ( 731 )  Gerendási István, Budapest (HU)

 Szabó Imre Miklós, Budapest (HU)

 Szabó Anikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BEAC SE Atlétika 1898 Szakosztály

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek: plakátok, szórólapok, hirdetések, molino, levélpapír,

 prospektus.

  41    Nevelés; szakmai képzés; sporttevékenységek.
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 ( 210 ) M 17 01830

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  Ujvári Péter Csaba, Kistarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatos szakmai képzések; növényvédelmi tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; növényvédelemmel kapcsolatos online elérhető elektronikus publikációk letölthető és

 nem letölthető formában; növényvédelemmel kapcsolatos blogírás.

 42    Mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint

 az idetartozó tervezői és kutatói tevékenységek.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági növényvédelem, mezőgazdasággal

 kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 17 01868

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú

 információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01869

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú

 információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01870

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú

 információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01872
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 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú

 információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01904

 ( 220 ) 2017.06.13.

 ( 731 )  Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület, Túrony (HU)

 ( 541 ) HSJJF - Hungary Sport Jiu Jitsu Federation

 ( 511 )   35    A sport jiu-jitsu -val kapcsolatos reklám, üzletviteli tevékenységek.

 41    A sport jiu-jitsu -val kapcsolatos nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  42    A sport jiu-jitsu -val kapcsolatos tudományos kutatói, alkotói tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 02010

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Büky Anna 1/2, Budapest (HU)

 Ross Andrea 1/2, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdősi László Gábor, Budapest

 ( 541 ) 50-es Nők Együtt

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 02015

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Eleven Events Kft., Budapest (HU)

 Karl Media Group Kft., Újlengyel (HU)

 Bárány Attila Ottó, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Horváth Bence, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   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).

 ( 210 ) M 17 02038

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Zámbó Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Ajándéktárgyak forgalmazása, értékesítése.

  35    Promóciós és marketing szolgáltatások, koncertek promóciója, reklámozás.

 41    Koncertek szervezése, lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások; koncertjegy foglalási,

 jegyirodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02039

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  ViDaNet Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipos Béla, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   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 02047

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Miramedtech UG, Neulingen (DE)

 ( 740 )  dr. Füredi Katalin, Budapest

 ( 541 ) Abrazor

 ( 511 )  3    Gyógyszer nélküli kozmetikai cikkek.

  10    Gyógyászati készülékek és műszaki eszközök.

 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 02058

 ( 220 ) 2017.06.23.

 ( 731 )  Pólya Miklós László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Festmények [képek], keretezve vagy anélkül; irodaszer szekrények; papírdobozkák, edénykék tejszínek,

 krémek tárolására; papír- vagy kartondobozok.

 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 szereplő valamennyi áru).

 35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

 szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 17 02061

 ( 220 ) 2017.06.22.

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

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 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, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;

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

utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); pszichológus (szolgáltatások); távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02063

 ( 220 ) 2017.06.23.

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

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 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, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;

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

utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); pszichológus (szolgáltatások); távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02064

 ( 220 ) 2017.06.23.
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 ( 731 )  Takeda Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;

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

utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); pszichológus (szolgáltatások); távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02144

 ( 220 ) 2017.06.30.

 ( 731 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 ) Goldbrau

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 02167

 ( 220 ) 2017.07.04.

 ( 731 )  Hungarodata Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Hungarodata

 ( 511 )  42    Adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; adatok helyreállítása;

számítógépek katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes összeomlás utáni

helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási

szolgáltatások; számítógépes adatok visszanyerésével kapcsolatos tanácsadás; információtechnológiai [IT]

 adathelyreállítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02205

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) Revilut12

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

 ( 210 ) M 17 02217

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)
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 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal

 kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása.

 42    Mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos kutatás; laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatáshoz;

mezőgazdasági kémiával [vegyészettel] kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás;

mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák biztonságosságával

kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági trágyák biztonságosságával kapcsolatos információs

szolgáltatások; szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére; mezőgazdasági

ellenőrzés; mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások; mezőgazdasági

 tesztelés; mezőgazdaságban használt vegyi anyagok biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások.

 44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás;

mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató

szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági trágyák használatával kapcsolatos információs

szolgáltatások; mezőgazdasági vegyszerek használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; online

tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági,

kertészeti és erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadás a mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet

területén; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és kertészeti trágyák felhasználásával

kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a szerves trágya mezőgazdaságban, kertészetben és

erdészetben való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a trágya

mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadó és konzultációs

 szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 02218

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  Timac Agro Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

 ( 541 ) YIELD SERVICE

 ( 511 )  35    Mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal

 kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása.

 42    Laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatáshoz; mezőgazdasági kémiával [vegyészettel]

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás; mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási

szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások;

mezőgazdasági trágyák biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások

mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére; mezőgazdaságban használt vegyi anyagok

biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos kutatás;

mezőgazdasági ellenőrzés; mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások;

 mezőgazdasági tesztelés.
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 44    Mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési tanácsadási

szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági

szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági trágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági vegyszerek használatával kapcsolatos

információs szolgáltatások; online tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz

kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadás a

mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet területén; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és

kertészeti trágyák felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a szerves trágya

mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások a trágya mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával kapcsolatban;

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a fenntartható mezőgazdasághoz és kertészethez szükséges nem vegyi

kezelések alkalmazásával kapcsolatban; tanácsadó és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel

 és erdészettel kapcsolatban; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02230

 ( 220 ) 2017.07.11.

 ( 731 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02231

 ( 220 ) 2017.07.11.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 ) ProBiox

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 17 02232

 ( 220 ) 2017.07.11.

 ( 731 )  VitaEuroLine Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 ) Venax

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 17 02233

 ( 220 ) 2017.07.11.
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 ( 731 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02234

 ( 220 ) 2017.07.07.

 ( 731 )  Fekete Béla, Budapest (HU)

 Indrarto Indajanto, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 17 02235

 ( 220 ) 2017.07.10.

 ( 731 )  COM-RON STEEL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adeghate Ernest, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek; beszédfelismerő szoftver; hangfelvételi- és adatrögzítő eszközök; mikrofonok.

  35    Adatkezelési szolgáltatások; számítógépes adatkezelés; egészségügyi adatok kezelése.

 ( 210 ) M 17 02238

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  LIDO HOME Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Roland, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák: adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árösszehasonlító szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési és

reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

 Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; pénzügyi

értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás;

 szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 37    Építkezés; felvonók felszerelése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; jelzések,

 cégtáblák festése vagy javítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02239

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  Fábián Gábor, Dejtár (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).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 17 02305

 ( 220 ) 2017.07.14.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NKM

 ( 511 )  4    Gáz üzemanyagok; elektromos energia.

  35    Reklámozás.

  36    Biztosításközvetítés; alkuszi/ügynöki tevékenység.

  39    Szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; energiaszolgáltatás; áramellátás; gázellátás [elosztás].

  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02306

 ( 220 ) 2017.07.14.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Nemzeti Közművek

 ( 511 )  4    Elektromos energia; gáz üzemanyagok.

  35    Reklámozás.

  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosításközvetítés.

  39    Szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; áramellátás; gázellátás [elosztás]; energiaszolgáltatás.

  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02315

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 731 )  Európa Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Európa Könyvkiadó

 ( 511 )  9    Elektronikus könyvek.

  16    Könyvek.

  41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 17 02326

 ( 220 ) 2017.07.19.

 ( 731 )  ZEGO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, triciklik.

 35    Hirdetési felület kölcsönzése, hirdetési- és reklámszolgáltatások, szabadtéri reklámozás, hirdetés,

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, mozgóárusítás, mobil

 árubemutatás, árusító standok bérbeadása.

 39    Áru- és személyszállítás, járművek kölcsönzése és bérbeadása, újságok, küldemények és csomagok

 kihordása, kézbesítése, futárszolgálatok.

 ( 210 ) M 17 02327

 ( 220 ) 2017.07.19.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02334

 ( 220 ) 2017.07.20.

 ( 731 )  Kuantum Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CENTRAL PALACE

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02337

 ( 220 ) 2017.07.20.

 ( 731 )  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRONIK

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 17 02369

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  Kovács Katalin, Eger (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények, ajakrúzsok, alapanyagok virágokból készült parfümökhöz, aloe vera készítmények kozmetikai

célokra, ámbra, arcpúder, aromatikus anyagok (esszencia olajok), balzsamok nem gyógyászati célra, bergamott

olaj, borotválkozás utáni arcszeszek, bergamottolaj, bőrápoló kozmetikumok nem gyógyhatású szappanok;

illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, fürdősók nem gyógyászati használatra,

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok, nem gyógyhatású hajszeszek;

hüvelyöblítő készítmények, illatszer készítmények, intim lemosók, izzadsággátló piperecikkek, jázminolaj, nem

gyógyhatású fogkrémek, natúrkozmetikumok, kenőcsök kozmetikai célokra, kollagén készítmények kozmetikai

célokra, kozmetikai krémek, kozmetika maszkok, kölnivíz, naptejek, napozó készítmények, olajok kozmetikai

célokra, olajok parfümökhöz és illatszerekhez, parfümvizek, pézsma, rózsaolaj, samponok, sminkeltávolító

készítmények, szappan, tisztító tejek kozmetikai használatra, arc és-testápoló emulziós krémek és olajok;

 parfümök, tömjénrudak.

5    Balzsamok orvosi, gyógyászati célra, furdőkészítmények gyógyászati használatra, fürdősók gyógyászati

célra, gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 17 02371

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  VI-BA Kereskedőház Kft., Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos reklámozás; cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos

kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi adminisztrációk; cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos irodai

 munkák; cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos webáruház.

 ( 210 ) M 17 02389

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  SHOOTING WORLD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserép Edit, Budapest

 ( 541 ) Shooting World

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 17 02390

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  SHOOTING WORLD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserép Edit, Budapest

 ( 541 ) shootingworld

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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 ( 210 ) M 17 02405

 ( 220 ) 2017.07.26.

 ( 731 )  Lupovici Ügyvédi Iroda 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; bírósági írnoki szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; egyeztetési,

közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése;

filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyeztetési szolgáltatások áruk

gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; felügyeleti szolgáltatások ipari tulajdonnal kapcsolatban;

filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos tanácsadás; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői

jogok hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogokkal

kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos

eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; joggal, jogi ügyekkel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

információs szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői,

közbenjárási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi segítségnyújtás

szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban;

jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás

és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál;

kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési minták licenszelése;

lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és

megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; licensz szolgáltatások; licensz szolgáltatások zenekiadással

kapcsolatban; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások;

nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; nyomtatott

anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; pro bono jogi szolgáltatások;

szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmak és szabadalmi kérvények

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak

kezelése, ügyintézése; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi

szolgáltatások; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikai szoftverek

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépek licenszelése; számítógépes programok licenszelése;

számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógéppel támogatott

segítségnyújtás peres eljárásokban; szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licensz]; szellemi

tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelésével,

engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi

 szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme.
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 ( 210 ) M 17 02439

 ( 220 ) 2017.08.01.

 ( 731 )  HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Papp 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 szoftver tervezés 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).

 ( 210 ) M 17 02441

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) Nagy borok, kis tételek

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 17 02443

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  ID&Trust Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;

hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;

biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;

biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító

címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági

tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosító kártyák szolgáltatások

 kifizetésével kapcsolatos használatra.

 42    Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

 mint szolgáltatás [SaaS].

 45    Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

 ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
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 ( 210 ) M 17 02444

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  ID&Trust Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GoodID - The Identity Wallet

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;

hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;

biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;

biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító

címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági

tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosító kártyák szolgáltatások

 kifizetésével kapcsolatos használatra.

 42    Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

 mint szolgáltatás [SaaS].

 45    Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

 ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 210 ) M 17 02445

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  ID&Trust Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;

hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;

biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;

biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító

címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági

tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosító kártyák szolgáltatások

 kifizetésével kapcsolatos használatra.

 42    Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

 mint szolgáltatás [SaaS].

 45    Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

 ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 210 ) M 17 02446

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Hacienda y Viňedos Marques del Atrio, S.L., Mendavia, Navarra (ES)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) MARQUES DE MONTINO

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 02474

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  FitPlaster Hungary Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek bel- és kültéri felhasználásra; fakonzerváló szerek.

  17    Építőipari szigetelőanyagok; tömítő anyagok, tűzálló anyagok nem fémből.

  19    Építési anyagok; nem fém építőanyagok.

 35    Építőipari, és festékipari termékek kereskedelmi ügyletei és ezzel összefüggő szolgáltatások; ügynöki

tevékenységek; üzleti tevékenységeket segítő szolgáltatások; reklám, marketing tevékenység; termék bemutatók

 és kiállítások szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 02475

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Romano Kraj Egyesület, Győr (HU)

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

 ( 541 ) International Romani Union

 ( 511 )  45    Békéltető szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi

információk összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi

konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi

segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése; jogi

szolgáltatások; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban

harmadik fél számára; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogsegély szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

magánnyomozói szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; információk és tanácsok nyújtása

 az integráció, egyenlőség és közösségfejlesztés érdekében egyéni igények alapján.

 ( 210 ) M 17 02476

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  HUMANDOK Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások nyújtása; egészségügyi oktatási szolgáltatások; filmgyártás oktatási célokra; filozófiai oktatás;

foglalkoztatást célzó oktatás; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; karrier tanácsadás [oktatás];

levelező oktatás, távoktatás; meditációs képzés, tréning; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok fejlesztése; oktatási beszámolók készítése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú
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filmbemutatók; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú műhelyek; oktatási díjak kiosztása; oktatási

előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási intézményi

szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése,

levezetése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási normák meghatározása; oktatási szemináriumok;

oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási

módszerek átadásához; oktatási szolgáltatások ápolók számára; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító

pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szövegek kiadása; oktatási tanácsadási

szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatási versenyek szervezése; oktatási vizsgáztatás; online oktatás

biztosítása; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

személyiségfejlesztő tréning; szemléltetés [oktatási célokra]; tréningek biztosítása; útmutató, oktatási és képzési

tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti oktatási szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási].

 ( 210 ) M 17 02477

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Balog Viktória, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

diétás termékek betegeknek; élelmiszert helyettesítő porok; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrendkiegészítő italok; étrend-kiegészítő italpor

keverékek; folyékony vitaminkiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású ásványi italok; gyógyhatású

ételkészítmények embereknek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitamin cseppek; vitamin és ásványi

anyag kiegészítők; vitamin italok; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított kenyér

terápiás célokra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

 vitamintabletták; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.

 44    Diéták tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietétikai szolgáltatás;

dietétikai tanácsadás; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrás programokkal kapcsolatos

szolgáltatások; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; súlycsökkentés,

étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő programok felügyelete; súlyszabályozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos

információnyújtás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra

keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében

fogyasztandó ételekről; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás;

testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás értékelése;

 testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés.

 ( 210 ) M 17 02478

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Borbás Edit, Agárd-Csiribpuszta (HU)

 Remsei János, Agárd-Csiribpuszta (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok, gyümölcsízek, dzsemek, gyümölcsből készült chipsek, alma chips.

 31    Gyümölcsök, alma, őszibarack, kajszibarack, szamóca, eper, cseresznye, meggy, szilva, birsalma,

 datolyaszilva, szilva, homoktövis, körte.

  32    Szörpök, gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 17 02484

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Mix Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Márta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Előre csomagolt ételek.

  39    Csomagolt ételek kiszállítása, futárszolgálat.

  43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 02485

 ( 220 ) 2017.08.04.

 ( 731 )  Somlyódy-Gerő Eszter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

  43    Kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02524

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Papp Mihály 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2810



  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású állateledel-kiegészítők; állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált

 diétás élelmiszerek és anyagok, étrend-kiegészítők állatok számára.

 31    Állateledelek [kekszfélék]; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; foszfátot tartalmazó

állateledelek; gabonakészítmények mint állateledelek; malátafeldolgozás során visszamaradt maradék mint

állateledel; tejalapú állateledelek; zabalapú állateledelek; nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás,

 kertészeti és erdészeti termékek; táplálékok és italok állatoknak; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.

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

 ( 210 ) M 17 02550

 ( 220 ) 2017.08.10.

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

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 02551

 ( 220 ) 2017.08.10.

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

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 02556

 ( 220 ) 2017.08.10.

 ( 731 )  Smith Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) FLUENCY & FLOW

 ( 511 ) 9    Oktatóberendezések és felszerelések, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális

 rögzítésű média.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nyelvoktatás, coaching,

 nyelvtanfolyamok, tréningek, táborok.

 ( 210 ) M 17 02558

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Miroil Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Rafaella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, motorolajok hidraulikus folyadékok.

 ( 210 ) M 17 02559

 ( 220 ) 2017.08.09.

 ( 731 )  Bogdán Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok, sörök.

 ( 210 ) M 17 02560

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Nyitrai Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 17 02562

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Szendrei Lajos, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton, és ezekből készült termékek; nyomdaipari termékek csomagolóanyag papírból vagy

kartonból; grafikai reprodukciók; irattartók [papíráruk]; képek; fényképtartók; papírfeliratok, zászlók; papír vagy

kartondobozok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; ajándéktasakok; papír-írószeráru; poháralátét

papírból; söröskorsó alátét papírból; hirdetőtábla papírból vagy kartonból; szórólap; bónok, utalványok,

 ajándékkártyák papírból.

 30    Édességek táblás édességek; édesség szeletek; csokoládé; aprósütemények, kekszek; cukrászsütemények;

 mandulás édességek; macaron; édesség szeletek; édességek karácsonyfák díszítéséhez.
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 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek hirdetési és reklám szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

kereskedelmi v. reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi

tanácsadás; franchise-adók által nyújtott szolgáltatás; marketing szolgáltatások; értékesítési promóciós

 szolgáltatások; édességekkel és ajándéktárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; képek tárgyakra történő nyomtatása; képek, logók édességre történő

 nyomtatása; képek, logók cukrászati termékekre történő nyomtatása; vállalati nevek és logók egyedi nyomtatása.

 ( 210 ) M 17 02585

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  GAS Familia, s.r.o., Stara Lubovna (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); égetett szeszes italok; likőrök; koktélok.

 ( 210 ) M 17 02589

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  dr. Kigyóssy-Schmidt Éva, Berlin (DE)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) "Márk's Heilige Elisabeth"

 ( 511 )   31    Növények, élő virágok, rózsák.

 ( 210 ) M 17 02590

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  dr. Kigyóssy-Schmidt Éva, Berlin (DE)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) "Márk's Saint Elizabeth of Hungary"

 ( 511 )   31    Növények, élő virágok, rózsák.

 ( 210 ) M 17 02591

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  dr. Kigyóssy-Schmidt Éva, Berlin (DE)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) "Márk's Splendid Sister Rose"

 ( 511 )   31    Növények, élő virágok, rózsák.

 ( 210 ) M 17 02596

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  VINUM 1842 HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bort tartalmazó italok (fröccsök), bor alapú italok, borból és

 gyümölcsléből készült alkoholos italok.

  39    Forgalmazási szolgáltatások, ital (szeszes ital) forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02606

 ( 220 ) 2017.08.17.

 ( 731 )  Tornai Bence Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits 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).

  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).

 ( 210 ) M 17 02614

 ( 220 ) 2017.08.17.

 ( 731 )  Szomszédok Nonprofit Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Fiák István, Budapest

 ( 541 ) szomszédok

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02615

 ( 220 ) 2017.08.17.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GENEROSO

 ( 511 )  30    Kávé; ízesített kávé; kávékivonatok; kávé alapú italok; készítmények [kávé alapú] italok készítéséhez; jeges

kávé; [kávé] helyettesítők; kávé helyettesítőkön alapuló italok; cikória [kávé pótló]; tea; tea kivonatok; tea alapú

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2814



italok; készítmények (tea alapú) italok készítéséhez; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó alapú

készítmények; csokoládé; csokoládé alapú készítmények; csokoládé alapú italok; készítmények [csokoládé alapú]

 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 17 02616

 ( 220 ) 2017.08.17.

 ( 731 )  BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest

 ( 541 ) BREBIS

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör;

alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; búzasör; citromos sör [shandy];

fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves

sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; malátacefre; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátasör; pale ale világos sör;

 porter [sör]; sör alapú italok; sörcefre; söralapú koktélok; sörutánzat; stout [erős barna sör].

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02618

 ( 220 ) 2017.08.18.

 ( 731 )  Kuris Péter, Szécsény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok; magok, elkészítve; ízesített, pörkölt magvak.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; feldolgozott magvak fűszerezéshez.

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

 feldolgozatlan magok és vetőmagok.

 ( 210 ) M 17 02619

 ( 220 ) 2017.08.17.

 ( 731 )  Gap 1 Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Brandyk, szeszes italok.

 ( 210 ) M 17 02620

 ( 220 ) 2017.08.18.
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 ( 731 )  Lukács Márton, Ózd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek; tanítási és oktatási anyagok;

 nyomtatott kiadványok, könyvek.

 41    Nevelés, oktatás, szakmai képzés, tanfolyamszervezés és lebonyolítás, előadásszervezés és lebonyolítás;

személyiség-fejlesztő tréning; online elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában;

 blogírás.

 44    Pszichológus [szolgáltatások]; mentálhigiénés tanácsadás; életmód tanácsadás; egyéni és csoportos

 pszichológiai szolgáltatások, csoport-terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02622

 ( 220 ) 2017.08.18.

 ( 731 )  D. Nagy László, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 17 02624

 ( 220 ) 2017.08.18.

 ( 731 )  Horváth Tamás, Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Töltőállomások, készülékek és berendezések elektromos járművekhez.

  35    Elektromos hobbi, személy- és tehergépjárművek kereskedelme; reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

 37    Töltőállomások telepítése, javítása, szerelése és szervizelése; elektromos hobbi, személy- és

 tehergépjárművek javítása, szerelése és szervizelése.

  39    Elektromos hobbi, személy- és tehergépjárművek bérbeadása.

 ( 210 ) M 17 02658

 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Babó Motors Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Védőszemüvegek, bukósisakok és védősisakok motorkerékpárokhoz, mopedekhez és négykerekű quadokhoz,

védőruházat és motoros ruházat, kesztyűk, lábszárvédök, magas szárú lábbelik, motoros öltözékek protektorral

 motorokhoz, mopedekhez és négykerekű quadokhoz.

 12    Segédmotorok, mopedek, motorkerékpárok, elektromos, alternatív meghajtású járművek, négykerekű

quadok, önegyensúlyozó járművek, ezek részei és hozzájuk tartozó alkatrészek, melyek nem tartoznak más

 áruosztályba.

 ( 210 ) M 17 02659

 ( 220 ) 2017.08.23.
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 ( 731 )  Horváth János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) (sushiroll) keep rollin'

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02664

 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Menner Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jámbor & Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 02665

 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Vincze Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02666

 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Vincze Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) SZUSZ

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02667

 ( 220 ) 2017.08.22.

 ( 731 )  Sz. & L. Kerskedőház Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kucsera László, Pilisborosjenő

 ( 541 ) RopStix

 ( 511 )  30    Aprósütemények, kekszek; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukrászsütemények; csokoládé;

csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés

mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; karamellák [cukorkák]; karamellkrém

[karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók; macaron [mandulás cukrászsütemény]; mandulás édességek;

marcipán; marcipán massza; müzli; pralinék; rizssütemény; vajas kekszek [Petit-beurre]; csokoládé bevonatú

bonbonok; mentabonbonok, mentacukorkák; töltött cukorkák; töltelékes ostyák, nápolyik (csokoládé, gyümölcs

 töltelékkel).

 ( 210 ) M 17 02668
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 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Sybrillo Kft., Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztató anyagok készítése videók formájában; videofelvételek készítése.

  42    Számítástechnikai hardverek tervezése.

 ( 210 ) M 17 02670

 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  SCB TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Everlife Body4U

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás

italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 210 ) M 17 02671

 ( 220 ) 2017.08.24.

 ( 731 )  Sybrillo Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Sybrillo

 ( 511 )   41    Videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése videók formájában.

  42    Számítástechnikai hardverek tervezése.

 ( 210 ) M 17 02675

 ( 220 ) 2017.08.25.

 ( 731 )  ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kántor Gergely, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 24. szám, 2017.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2818



  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02700

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Vákuumos palackok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez vagy italokhoz; bögrék; rázópalackok;

 kozmetikai ecsetek; arcpúder-ecsetek; rúzsecset; szemecset; ajakecset.

 ( 210 ) M 17 02701

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Vákuumos palackok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez vagy italokhoz; bögrék; rázópalackok;

 kozmetikai ecsetek; arcpúder-ecsetek; rúzsecset; szemecset; ajakecset.

 ( 210 ) M 17 02720

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Budai András, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) Béke Királynője Zarándokvonat

 ( 511 )   39    Utazástervezés; zarándokutak szervezése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

  45    Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 17 02722

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Pásztor Tamás, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Járművek alkatrészeiből készített bútorkiegészítők (órák).
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  20    Járművek alkatrészeiből készített bútorok, járművek alkatrészeiből készített lakáskiegészítők.

 40    Járművek alkatrészeiből készített bútorok, bútorkiegészítők (órák) és lakáskiegészítők gyíártása és

 összeszerelése mások számára.

 ( 210 ) M 17 02729

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  FreshWeb Solutions Kft. 1/1, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Cziráki Barbara, Veszprém

 ( 541 ) PLAQUE

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek];

arany ékszerek; aranyból készült ékszerek; aranyozott brossok [ékszerek]; aranytartalmú ékszerek; aranyszálas

ékszerek; azonosító karkötők [ékszerek]; bronz ékszerek; brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek];

cipődíszek [ékszerek]; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágakövekből készült ékszerek; drágaköves ékszerek;

drótok nemesfémből [ékszerek]; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszer fityegők nemesfémből vagy

nemesfém bevonattal; ékszer függők; ékszer kapcsok; ékszer utánzatok; ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat

és a műanyag ékszereket; ékszerek gyermekeknek; ékszerek gyöngyök formájában; ékszerek háziállatoknak;

ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, órák; ékszerek személyes használatra;

ékszerkellékek; ékszerláncok; ékszernek minősülő amulettek; ékszernek minősülő tűk; ékszerórák; ékszerutánzat

díszek; ékszerutánzatok; ezüst ékszerek; félnemes fém ékszerek; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; fonott

ékszerláncok karkötőkhöz; fonott lánc közönséges fémből [ékszer]; fonott láncból készült ékszerek; függők

ékszerekhez; füldíszek [ékszerek]; gyémántot tartalmazó ékszerek; gyöngy ékszerek; gyöngyök [ékszerek];

gyöngyöt tartalmazó ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; hamis ékszerek; jáde ékszerek;

jelvények nemesfémből [ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők

[ékszerek]; kitűzők [ékszerek]; közönséges fémből készült talizmánok [ékszerek]; kristályból készült ékszerek;

láncok [ékszerek]; medalionok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; mesterséges

ékszerek; műanyagból készült ékszerek; munkahelyi elismerést jelképező ékszerek; nem nemesfémből készült

ékszerek; nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém

ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;

nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült láncok [ékszerek];

nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémmel bevont kristályból készült

ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszer]; nyakláncok [ékszerek]; ón ékszerek; platina ékszerek; ruhadíszek

ékszerek formájában; strassz ékszer; üvegből készült ékszerek; zománc ékszerek; zománcozott ékszerek;

 ékszerdoboz; ékszerdobozok; ékszertartók; ékszertartók [ládikák]; ékszertokok; ékszertokok tároláshoz.

 ( 210 ) M 17 02730

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  FreshWeb Solutions Kft. 1/1, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Cziráki Barbara, Veszprém

 ( 541 ) Hazai Provence

 ( 511 ) 3    Levendulaolaj; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; kozmetikumok; kozmetikumok és

 kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok.

 41    Foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális

helyszíneken oktatási célokból; iskolai szolgáltatások [oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

szervezése és tartása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];

oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási, oktatási és

képzési szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú

 rendezvényszervezés.
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 43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes

szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások

[időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az ideiglenes szállások terén; üdülési szállás

biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások

ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási

irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához;

vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek

megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásinformációk biztosítása az interneten; utazási szállásadási információs

szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazási irodák

szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodai

szolgáltatások szállásfoglaláshoz; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek; üdülőhelyi szállások; üdülési

szálláshelyek biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési

szállásfoglalási szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; turista

farmok által biztosított ideiglenes szállások; szállásszervezés turisták számára; szállásfoglalás szállodákba;

szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállás

biztosítása szállodákban és motelekben; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

ideiglenes szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok részeként; ideiglenes szállások bérbeadása

nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes

szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállás foglalása

nyaralókban; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; vendéglátás;

 vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02731

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Turbók Péter, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) KETKES

 ( 511 )   16    Folyóiratok; könyvek; nyomtatott publikációk.

  29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek; savanyúságok; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek.

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; receptekkel,

életmódtanácsadással kapcsolatos elektronikus publikációk, cikkek rendelkezésre bocsátása számítógépes

 hálózatok útján.

 ( 210 ) M 17 02732

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Panyi Zita, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  dr. Petruska Emil, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    A kutyák képzéséhez, neveléséhez, szocializációjához, viselkedés-korrekciójához köthető bárminemű CD,

 DVD, számítógépes program, adathordozó eszköz.

 16    Tanítási és oktatási anyagok, -tárgyak kidolgozása, létrehozatala és alkalmazása állatok és emberek számára,

 újságok; nyomdaipari termékek.

 41    Oktatási és képzési tevékenységek folytatása, kidolgozása, lebonyolítása embereknek és állatoknak; állatok

képzése; kutyák képzése és alkalmazása emberi és állati terápiás célokra; kutyás bemutatók szervezése és

lebonyolítása; állatok, kutyák képzése, ösztön kezelése, viselkedés-korrekciója, tanítása és rehabilitációja

valamint kutyatartók oktatása; állatok, kutyákképzése, ösztönkezelése, viselkedés-korrekciója, tanítása és

rehabilitációja valamint kutyatartók oktatása egyedi, saját fejlesztésű, kidolgozású és alkalmazású módszerekkel,

 technikákkal beleértve ennek tárgyi és személyi apparátusát.

 44    Terápiás szolgáltatások; állatok ápolása pszichésen és fizikálisan; szociális tevékenység végzése:

aszociálisan, egészségügyileg, fizikálisan és/vagy mentálisan rászoruló emberek: fogyatékosok, gyermekek,

fiatalok, felnőttek, időskorúak, abúzust átélt személyek és fentieknek megfelelő státuszú állatok komplex

személyiségfejlesztése, rehabilitációjuk, állapotuk javulásának elősegítése, képességeik fejlesztése főleg a

kutyás-terápia (más állatasszisztált terápia) speciáli smódszereinek a bevonásával; ugyanez megvalósítása saját,

egyedi fejlesztésű és összeállítású technikák, módszerek és programok alkalmazásával; kutya-gazdi

személyiségvizsgálat sajátfejlesztésű kutya-gazdi személyiségteszttel és az ehhez kidolgozott saját kutyaképzési,

 kutyaviselkedés-normalizálási, -optimalizálási program.

 ( 210 ) M 17 02733

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  Hrabetz Györgyi, Budapest (HU)

 ( 541 ) GO2MAPS

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02756

 ( 220 ) 2017.09.03.

 ( 731 )  Dr. Bana Richárd 50%, Nyíregyháza (HU)

 Dr. Illésy Lóránt 50%, Bekecs (HU)

 ( 541 ) Mozaik Med

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02759

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02763

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  RiskCover Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh - B. Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletszervezési és -vezetési tanácsadás.

  42    Számítógép-programozás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 17 02765

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Orf Tünde, Töttös (HU)

 ( 541 ) KÍVÁNSÁGOK ÉJSZAKÁJA

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek rendezvények szervezése, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 02773

 ( 220 ) 2017.09.05.

 ( 731 )  Scholtz Alex Gábor, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Címkék, matricák; matricák; matrica.

 18    Vízálló táskák; vászontáskák; hátitáskák [hátizsákok]; hátizsák, hátitáska; hátizsákok; hátizsákok,

 hátitáskák; kis hátizsákok.

 25    Dzsekik sportruházatként; melegítő felsők, sportos pulóverek; ruházat sportoláshoz; sport felsők, topok;

sportruházat; sportzokni; sportzoknik; fejpántok sportoláshoz; sport sapkák és baseball sapkák; sportsapkák;

sportcipő; sportcipők; edzőcipők, sportcipők; flip-flop papucsok, strandpapucsok; pólók; rövid ujjú pólók; rövid

vagy hosszú ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; hosszú ujjú pulóverek;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; polár pulóverek; pulóverek;

pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok;

 nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; sálak [nyaksálak].

 ( 210 ) M 17 02800

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Naturhun Kft., Herceghalom (HU)

 ( 541 ) Naturhun, ahol a vadászat kezdődik...

 ( 511 )   41    Vadászatok szervezése.

 ( 210 ) M 17 02804

 ( 220 ) 2017.09.07.

 ( 731 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 ) GrandSuti

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02817

 ( 220 ) 2017.09.11.

 ( 731 )  PAB Páholy Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Tapaszok, kötszeranyagok, transzdermális tapaszok, talp-, és testfrissítő tapaszok.

 ( 210 ) M 17 02877

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz András, Budapest
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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).

 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).

 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 02981

 ( 220 ) 2017.09.20.

 ( 731 )  Csikesz Péter András, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Gépjárművek; járművek; járművek részei és szerelvényei; teheráru-szállító járművek.

 35    Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; célzott marketing; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen

információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és

reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások;

 interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03015

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Pinzaanco., Ltd,, Taipei City 104 (TW)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Laptoptokok; laptop táskák; számológép táskák, tokok; fotós táskák; szemüvegek; szemüvegkeretek; tokok
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 telefonokhoz; tokok okostelefonokhoz; borítók okostelefonokhoz.

 18    Iskolatáskák; hátizsákok; hátitáskák; kézitáskák; hátizsákok kanavászból; bevásárlótáskák; levéltárcák,

 irattárcák; bőröndök, útitáskák; esernyők.

 ( 210 ) M 17 03032

 ( 220 ) 2017.09.26.

 ( 731 )  Marton Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Őr Mária ügyvéd, 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 03046

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEBULÓ

 ( 511 )  30    Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen csokoládéalapú készítmények, továbbá kókuszalapú

 édességek, kakaó- és kávéalapú termékek.

 ( 210 ) M 17 03056

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kúria Klub

 ( 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).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások szervezése (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03057
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 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PLÁNE

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

szörpök és más készítmények italokhoz; gyümölcs- és üdítőitalok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások szervezése (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 03058

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kúria White

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermék; étkezési 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; gyümölcs- és üdítőitalok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03060

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kúria Red

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermék; étkezési 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; gyümölcs- és üdítőitalok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03064

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOL Campus

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

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

 adatok rögzítése.
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  36    Ingatlan ügyintézés, ingatlan hasznosítás.

  42    Tudományos műszaki szolgáltatások, tervező és kutató tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03186

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Varga és Társai Száraztészta Készítő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószele, (HU)

 ( 740 )  Dr.Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztből készült tészták; gabonakészítmények; azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal

fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű

tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták; kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi;

makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt tészta, nudli, galuska; német ravioli [maultaschen];

ravioli; rizstészta; sajtos makaróni; spagetti; spagettik [nyers]; száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini;

teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta lapok formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó

 tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini.

 ( 210 ) M 17 03218

 ( 220 ) 2017.10.11.

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

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03219

 ( 220 ) 2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 17 03255

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03257

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03326

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, 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).

 ( 210 ) M 17 03374

 ( 220 ) 2017.10.25.

 ( 731 )  Samil Style Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MADMEXT

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; papucsok; zoknik; kalapáruk; lábbelik, cipők; kötött szövetek; sportlábbelik;

sálak; cipők; nyakkendők; sapkák; kesztyük; sportruházat; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; farmernadrágok;

strandruházat; hosszúnadrágok; atlétatrikók; azonos anyagú és színü pulóverből és kardigánból álló együttesek;

bermudanadrágok; derékszíjjak, övek; farmer ruházat; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok;

férfiöltönyök; férfi ruházat; gyermek ruházat; ingek; hosszú ujjú pulóverek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők;

kapucnis pulóverek, melegítő felsők; kardigánok; kesztyük; kötött áruk (ruházat); melegítő nadrágok, tréning

nadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; mellények; elegítő felsők, sportos pulóverek; nadrágok; pamut rövid

nadrágok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók;

rövidnadrágok, shortok; sportruházat; szabadidőruházat; zakók, dzsekik; úszónadrágok, fürdőnadrágok; ujjatlan

 pólók, trikók; télikabátok.
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 ( 210 ) M 17 03380

 ( 220 ) 2017.10.25.

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

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Jófogás

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített), így

 különösen apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (az osztály

betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); apróhirdetések közzététele, promóciók

szervezése és lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, apróhirdetési helyek bérbeadása illetve

szolgáltatása az apróhirdetés hirdetője részére, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok rendszerezése

 és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé tétele.

 38    Távközlés (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információs

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; online apróhirdetések

közzétételéhez felület és tárhely biztosítása, adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása,

interaktív online apróhirdetés közzétételi szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez,

üzenetküldő rendszer működtetése és elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése,

 korszerűsítése, kölcsönzése, számítógép programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), így különösen számítógépes szoftver, letölthető

 applikáció felhasználásának engedélyezése.

 ( 210 ) M 17 03381

 ( 220 ) 2017.10.25.

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

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített), így

 különösen apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (az osztály

betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); apróhirdetések közzététele, promóciók

szervezése és lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, apróhirdetési helyek bérbeadása illetve

szolgáltatása az apróhirdetés hirdetője részére, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok rendszerezése

 és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé tétele.

 38    Távközlés (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információs

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; online apróhirdetések

közzétételéhez felület és tárhely biztosítása, adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása,

interaktív online apróhirdetés közzétételi szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez,

üzenetküldő rendszer működtetése és elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése,

 korszerűsítése, kölcsönzése, számítógép programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), így különösen számítógépes szoftver, letölthető

 applikáció felhasználásának engedélyezése.

 ( 210 ) M 17 03386

 ( 220 ) 2017.10.26.
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 ( 731 )  Patkós Alexandra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

  41    Sminktetoválás oktatás.

  44    Kozmetikai szolgáltatások, tetoválások készítése, sminktetoválás.

 ( 210 ) M 17 03387

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Patkós Alexandra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

  41    Sminktetoválás oktatás.

  44    Kozmetikai szolgáltatások, tetoválások készítése, sminktetoválás.

 ( 210 ) M 17 03430

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) DINARA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03431

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) PELVENTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03432

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) RINOLTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03433

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) DORSETTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03434

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) RINOREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03435

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03436

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) SINTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03437

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) VALOMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03764

 ( 220 ) 2017.11.22.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MILLENIUM

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 17 03765

 ( 220 ) 2017.11.22.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Millenium negyed

 ( 511 )  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).

 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).

A rovat 161 darab közlést tartalmaz.
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