
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  223.084

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01187

 ( 220 )  2017.04.11.

 ( 732 )  Evobike Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos kerékpárok.

 ( 111 )  223.085

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00813

 ( 220 )  2017.03.09.

 ( 732 )  Zsigmond Ágnes, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Mária, Pécs

  

( 546 )

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

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

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

  44    Kertészeti szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; tájkertész szolgáltatások; tájtervezés.

 ( 111 )  223.086

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00949

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  Karády Eszter, Szerencs (HU)

 Adamik Erik, Tardos (HU)

 ( 541 )  EBURA

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, kisállat ruházati termékek.

 ( 111 )  223.087

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 16 00817

 ( 220 )  2016.03.07.

 ( 732 )  Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2833



  ( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  223.088

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 16 03860

 ( 220 )  2016.12.07.

 ( 732 )  Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mogyorósi István, Budapest

 ( 541 )  Boldog Iskola

 ( 511 )  16    Oktatási kézikönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomtatott anyagok

 oktatási célokra.

 41    Foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;

iskolai szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási és tanítási szolgáltatások;

oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási

tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; nevelés;

szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; önismereti tanfolyamok (oktatás); oktatási

 anyagok kiadása; könyvkiadás; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása.

 ( 111 )  223.089

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 16 01942

 ( 220 )  2016.06.08.

 ( 732 )  László Béla 50%, Budapest (HU)

 László Andrea 50%, Budapest (HU)

  

( 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); ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek mágneses adathordozók hanglemezek regiszteres pénztárgépek

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek számítógépes szoftverek adatfeldolgozó készülékek,

CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek (integrált áramkörök), digitális jelek, elektrodinamikus készülékek jelek

távirányítására, elektronikus határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus jeladók, elektronikus

közlemények (letölthető), elektromos ellenőrző berendezések, GPS készülékek, hajlékony (floppy) lemezek,

időregisztráló készülékek, interfészek (informatika), kamerás bébiőrök, kódolt kulcskártyák, kódolt
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mágneskártyák, kompakt lemezek (audiovideo), letölthető képfájlok, letölthető zeneifájlok, mágneses

adathordozók, mágneslemezek, mágneses személyazonosító karkötők, mágneses kódolók,

memóriakártyák,intelligens mikrokártyák, memóriakártyák video játékgépekhez, mikroprocesszorok,

mobiltelefonok, modemek, okostelefonok,operációs rendszerek számítógépekhez, rögzítettoptikai adathordozók

pendrive-ok (USB), processzorok (központi adatfeldolgozó egységek) scannerek, optikai letapogatók

(informatika) számítógépes hardver, számítógépes játékszoftver, számítógépes szoftveralkalmazások,

letölthetőszámítógép memóriák, számítógép perifériák számítógép programok (letölthető) rögzített számítógép

programokszámlálók, mérőműszerek mágneses személyazonosító kártyák, telefonkészülékek vevőkészülékek

 (audio-, video-), vonalkód leolvasók.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről adatkutatás

számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban,

árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból, áruminták terjesztése, árusítóstandok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások

beszerzése) mások számára, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák),

honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás) információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci tanulmányok,

piackutatás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták) terjesztése,reklámeszközök

tervezése és formatervezése, reklámozás, statisztikák összeállítása, számítógépes nyilvántartások kezelése,

számlakivonatok összeállítása, szponzorok felkutatása, telemarketing szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); értékutalványok kibocsátása, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyák

kibocsátása, hitelkártya-szolgáltatások, előre feltölthetőkészpénzmentes kártyák kibocsátása, online pénzügyi

szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül, pénzügyi

 menedzsment, terhelőkártya-szolgáltatások.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); digitális fájlok

továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása információszolgáltatás távközlési ügyekben; mobiltelefonos

kommunikáció; nagy sebességű adatátvitel, rádiós kommunikáció, számítógép terminálok közötti

összeköttetések; telefon összeköttetések; telefon-szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása; online üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 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).

 ( 111 )  223.090

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01626

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Dohány Játékkészítő és Forgalmazó Kft., Gyál (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok, elektromos kerékpárok; motorkerékpárok; kerékpárcsengők; kerékpáros táskák;

kerékpárpumpák; kerékpárkerekek; kerékpár nyergek; kerékpárvázak; kosarak kerékpárokhoz; lábbal hajtható

 rollerek; triciklik; irányjelzők járművekhez.

  28    Fejlesztő játékok és ezekhez tartozó alkatrészek, kellékek.

 ( 111 )  223.091

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01517

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  AVILAND 2001 Kft. 100%, Kerekegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.092

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01511

 ( 220 )  2017.05.10.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 )  HaszonŐr

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.093

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01405

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó István, Bábolna

 ( 541 )  Bábolnai Gazdanapok

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.094

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01318

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  LICHENG Ipari és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.095

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01197

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.096

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01196

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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 ( 111 )  223.097

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01195

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.098

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01193

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.099

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01190

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Gabura Krisztián, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Forgácsoláshoz használt berendezések.

 ( 111 )  223.100

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01184

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 ( 111 )  223.101

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01154

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kántor Gergely, Budapest

 ( 541 )  +1 tett

 ( 511 )   36    Pénzügyi szponzorálás, támogatás.

 ( 111 )  223.102

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01146

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  Designer S. Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olajos Szilvia, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.103

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00930

 ( 220 )  2017.03.21.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.104

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01401

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROSSMANN Balaton Kollekció

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.105

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01317

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  LICHENG Ipari és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.106

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01199
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 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.107

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01194

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.108

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01159

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  TENSI Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bezsilla Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vállalati képviseleti szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés.

  41    Kongresszus szervezése, lebonyolítása, rendezvény.

 ( 111 )  223.109
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 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 14 01584

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Magyarországi Kneipp Szövetség, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Rátky Miklós, dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); óvodák.

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.110

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 16 00235

 ( 220 )  2016.01.27.

 ( 732 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 100%, Ópusztaszer (HU)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Dr.Takács Zoltán ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Feszty-körkép

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  223.111

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00304

 ( 220 )  2017.01.30.

 ( 732 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák [oktatás],

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching [tréning],

dalírás, egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés],

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott
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oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása,

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

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése [szórakoztatás], szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videórögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

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

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

fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus [szolgáltatások], szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közősségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  223.112

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00686

 ( 220 )  2017.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Lupovici Jack, Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BioFirmware

 ( 511 ) 1    Biotechnológiában használatos vegyi reagensek, nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; a

biotechnológiai iparban használt vegyi anyagok; biotechnológiai eljárásokból származó enzimek ipari

használatra; biotechnológiai gyártási folyamatok során alkalmazott vegyi anyagok; biotechnológiai

termékfejlesztés során alkalmazott vegyi anyagok; közegek sejtkultúrákhoz, biotechnológiai iparban való

 használatra; vegyi termékek biotechnológiai alkalmazásra [ipari].

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

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

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

5    Biotechnológiai készítmények humángyógyászati célra; gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati

készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    A biotechnológiai ipar feldolgozórendszereihez kapcsolódó tervezési szolgáltatások; a biotechnológiai ipar

üzemeihez kapcsolódó tervezési szolgáltatások; biokémiai és biotechnológiai tudományos kutatással kapcsolatos

információszolgáltatás; biotechnológiai kutatások; biotechnológiai tesztelések; biotechnológiai vonatkozású

kutatás; biotechnológiai kutatás molekulák állati modellekben való neuronális túlélésének meghatározására;
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biotechnológiai jelentések készítése; ipari biotechnológiai kutatások; kutatás és fejlesztés a gyógyszerészet és a

biotechnológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások a biotechnológia területén; számítógépes

 programok írása biotechnológiai alkalmazásokra.

 ( 111 )  223.113

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00305

 ( 220 )  2017.01.30.

 ( 732 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák [oktatás],

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching [tréning],

dalírás, egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés],

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása,

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

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése [szórakoztatás], szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videó rögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

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

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

fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus [szolgáltatások], szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közősségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  223.114

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01183

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
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 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 ( 111 )  223.115

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01182

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  cirmi

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 ( 111 )  223.116

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 01025

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  Dengi Dániel, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Kun Sarolta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.118

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00690

 ( 220 )  2017.02.28.

 ( 732 )  TIMPANON-TERV Bt., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Szabó & Juhász Ügyvédi Iroda, Tiszafüred

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei, ércek; fémanyagok építkezésekhez; hordozható fémszerkezetek; nem

elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy

 szállításhoz.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; nyílászárók javítása, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.119

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01849
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 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  HOANG VAN THACH, Budapest (HU)

 ( 541 )  FOR=VER

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

 ( 111 )  223.120

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01307

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  FRoSTA sp. z.o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 541 )  Arany halrudak

 ( 511 )   29    Halrudak- hal.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.121

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01306

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  FRoSTA sp. z.o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 541 )  FRoSTA. A jégbe zárt csoda.

 ( 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).

 ( 111 )  223.122

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01267

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.123

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01198

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.124

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01192

 ( 220 )  2017.04.11.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 740 )  Fiedler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  100 Pezsgő Éjszakája

 ( 511 )   41    Diszkók szolgáltatásai.

 ( 111 )  223.125

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00944

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  Bartókné Illés Flóra, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Sportcikkek, játékok, testnevelési cikkek.

  41    Nevelés, szórakoztatás, sport, szakmai képzés.

 ( 111 )  223.126

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01060

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Sebang Global Battery Co., Ltd., Gangnam-gu, Seoul (135-919) (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elemek; elektromos akkumulátorok; galvánelemek; elektromos akkumulátorok járművekhez; nedves

akkumulátorok; elektromos elemek; elemek világításhoz; gyújtóakkumulátorok; szekunder cellák; savas

 ólomakkumulátor automotív és mély ciklusú felhasználásra; akkumulátorok autókhoz; tölthető elemek.

 ( 111 )  223.127

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01073

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest
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 ( 541 )  Borsodi Tüzes

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.128

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00685

 ( 220 )  2017.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Lupovici Jack, Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pentyll

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek)

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

 ( 111 )  223.129

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00775

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Rády Levente, Szolnok (HU)

 ( 541 )  Mics Burger

 ( 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.130

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00805

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Antal Malvina, Budapest (HU)

 ( 541 )  NOOD

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.131

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00814

 ( 220 )  2017.03.09.
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 ( 732 ) VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvéntársaság 100%, Székesfehérvár

 (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárítottés 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).

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.132

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00776

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Rády Levente, Szolnok (HU)

 ( 541 )  Mics Dog

 ( 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.133

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00687

 ( 220 )  2017.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Lupovici Jack, Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Futuring You

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  223.134

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00445

 ( 220 )  2017.02.09.

 ( 732 )  Fitopedon Kutató Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vámosszabadi (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.135

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01057

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Servo Movement Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 541 )  Servo Movement

 ( 511 ) 9    Töltőállomások elektromos járművekhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; akkumulátor dobozok;

akkumulátor- és elemtöltők; áramátalakítók, transzformátorok; áramlásmérők, fogyasztásmérők; elosztótáblák

[elektromosság]; elektromos felügyelő és ellenőrző berendezések; inter-kommunikációs berendezések, készülék;

elektromos lopásgátló berendezések; hangriasztók; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő

elektronikus kulcstartók; táblagépek; interaktív érintőképernyős terminálok; mobiltelefonok; okos-telefonok;

okosszemüvegek; GPS készülékek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs

eszközök; rögzített operációs rendszer programok számítógépekhez; védőeszközök személyek balesetvédelmére;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; fényvisszaverő biztonsági mellények; fejvédő eszközök; fejvédők

sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek

 megelőzésére.

 12    Elektromos járművek; elektromos kerékpárok; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez;

motorkerékpárok; mopedek; robogók; golfautók [járművek]; triciklik; kerékpárok; motorok kerékpárokhoz;

lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló riasztók jármüvekhez; csomagtartók járművekhez; kerékpáros

táskák, biciklis táskák; nyeregtáskák kerékpárokhoz; poggyásztartó hálók járművekhez; jármű karosszériák;

karosszéria elemek motorkerékpárokhoz; vázak motorkerékpárokhoz; kerékpárvázak; fejtámaszok

járműülésekhez; járművek lökhárítói; fékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez;

irányjelzők járművekhez; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; járművek kerékküllői; kerékpár küllők;

kerékre rögzíthető küllődíszek; küllővédők kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez; kerekek szárazföldi

járművekhez; kerékpárkormányok; lenyitható tetők járművekhez; járműkárpitok; járműülések; kerékpár nyergek;

motorkerékpár nyergek; nyereghuzatok kerékpárokhoz; kerékpár kitámasztók, stenderek; oldaltámaszok

 motorkerékpárokhoz; sárhányók.

 16    Öntapadós címkék, matricák, díszítőeleme műanyagból, járműfelületek részbeni vagy teljes bevonására;

 öntapadós felületbevonó fóliák műanyagból, járműfelületek részbeni vagy teljes bevonására.

 42    Szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftver-karbantartás; szoftverek frissítése; számítógépes szoftver

bérlése, kölcsönzése; számítógép szoftver tanácsadás; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; telekommunikációs technológiai tanácsadás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése,

bérbeadása; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú számítástechnika; grafikai

tervezés; honlap-tervezési tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és

 fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; müszaki tervtanulmányok készítése.
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 ( 111 )  223.136

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01055

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Térváz Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru.

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

 szolgáltatás).

  40    A 6-os áruosztályba tartozó termékek gyártása, előállítása.

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

 tervkészítés; építészeti tervkonzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.137

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00948

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  Marton Bálint, Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hálóingek; bikini-fürdőruhák; harisnyák; köntösök; pizsamák; női

 alsóneműk [ruházati cikkek].

 35    Ruházati termékekkel, fehérneműkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

csomagküldő szolgáltatások ruházati termékekkel, fehérneműkkel kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

 bolti szolgáltatások ruházati termékekkel, fehérneműkkel kapcsolatban.

 ( 111 )  223.138

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00934

 ( 220 )  2017.03.21.

 ( 732 )  Laczkó István, Eger (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Állványok; árubemutató állványok.

 ( 111 )  223.139

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00824

 ( 220 )  2017.03.10.
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 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BactoVital

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

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

 (herbicidek).

 ( 111 )  223.140

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01074

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 )  Tüzes

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  223.141

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01072

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.142

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01071

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.143

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2852



 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01062

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  Csirmaz Szilvia Katalin 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

 ( 111 )  223.144

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01510

 ( 220 )  2017.05.10.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 )  Szemünkfénye

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.145

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 01416

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Székely Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

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

 41    Nevelés; ismeretbővítő, ízlés- és viselkedésformáló rendezvények szervezése, nyújtása; szórakoztatás;

szakmai képzés; konferenciák, szakmai továbbképző programok és tanfolyamok rendezése és bonyolítása;

kulturális tevékenységek; kulturális rendezvények, fesztiválok, zenei, népművészeti, képzőművészeti, irodalmi és

színházi rendezvények, kiállítások, bemutatók és előadások, kézműves-találkozók, meditatív együttlétek,

gyermekszórakoztató és más gyermekprogramok szervezése, rendezése és lebonyolítása; sporttevékenységek;

 sportesemények és rendezvények, testedző és jógafoglalkozások szervezése és lebonyolítása.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.177

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 00951

 ( 220 )  2017.03.22.
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 ( 732 )  AFIS Kft., Paks (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tejes cukrászáruk; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész

desszertek [cukrászsütemények]; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres]; sörbetek, jégkásák; snack

 ételek (gabona alapú); liszttartalmú ételek; főként tésztából álló ételek; ételek (liszttartalmú).

  39    Éttermi ételszállítás; étel házhozszállítás.

 43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; ramen étterem szolgáltatásai; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; éttermi foglalások és ételek megrendelése; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés

megrendelésre; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

vendégek számára; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; étel-, italszállítás szervezése születésnapi

bulik számára; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; étel- és italkészítés; étel- és italellátás; étel- és

italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; étel előkészítés; elvihető ételekkel kapcsolatos

 szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.181

 ( 151 )  2017.12.01.

 ( 210 )  M 17 01076

 ( 220 )  2017.03.31.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.186

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01288

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  Nagyhegyes Hús Kft. 100%, Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Fehér Sándor, Hajdúböszörmény
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok; állati velő táplálkozási célra;

angolszalonna; bacon chips; bárányhús, feldolgozva; bárányhúsból készült termékek; baromfi; baromfi, nem élő;

baromfihús-helyettesítők; belsőségek; birkahús szeletek; bolognai típusú szalámi; borjúhús; botifarra kolbász;

bratwurst kolbász; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás virsli; cézársaláta; chicharron; chili con

carne (chilis bab); chorizo kolbász; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok;

csirkedarabkák (nugget); csirkefalatok; csirkegolyók; csirkekrokett; csirkemell filé; csirkesaláta; csomagolt

húsok; csülök; disznóhús; ecetes, pácolt, tartósított sertésláb csemege; ehető békák (nem élő); előételként

felszolgált saláták; előfőzött curry pörkölt; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; elsősorban

vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; fagyasztott békacombok; fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek;

fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként húsból álló

készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként vadhúst tartalmazó

készételek; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; főtthúskonzerv; friss baromfi;

friss húsok; füstölt húsok; füstölt kolbászok; fűszeres grillezett marhahús-szelet [bulgogi]; grillcsirke (yakitori

[japán pálcás grillcsirke]); haggis; hamburgerek, húspogácsák; hentesáruk; hot dog virslik; hús; hús, tartósított;

húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok;

húskonzervek; húskrémek; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek

pitékhez; instant ragu; kalbi [grillezett húsétel]; készételek húsból; kocsonya, aszpik; kocsonyák; kolbász;

kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; konyhakész hús; konyhakész marhahús; koreai

főtt étel csirkéből és fermentált csípős csilipasztából [dak-galbi]; koreai főtt étel csirkével és ginzenggel

[samgyetang]; koreai főtt étel sült marhahúsból és fermentált szójaszószból [sogalbi]; koreai ragu fermentált

zöldséggel, sertéshússal és tofuval [kimchi-jjigae]; libamáj; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; máj;

marhahús; marhahús pogácsa; marhahús ragu; marhahús szeletek; marhahúskonzervek; marhasültek; mélyhűtött

baromfi; mélyhűtött csirke; mortadella; nyers hamburgerpogácsa; nyers kolbász; pacal; pácolt húsok; pástétomok;

pastrami; pásztorpite; pehely vékonyságúra gyalult hús; pepperoni prosciutto [olasz sonka]; puffasztott

szalonnabőr, sertésbőr; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; pulykahúsból készült pogácsák; quenelles

[hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból]; quenelles [húsgombócok]; raguk; raguk pörköltek;

sertéshúskonzerv; sertéshúskonzervek; sertéshúst és babot tartalmazó konzervek; sertéskaraj; sertésszelet; sis

kebab; sonka; sózott hús; sózott vagdalt marhahúsok; sült csirke; sült hús; sült kacsa; sült sertés hasalja szalonna

[samgyeopsal]; szafaládé; szalámi; szalonnabőr; szalonnabőrök; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított

hús; szárított marhahús; szarvashús; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szeletelt hús;

szójaszószban főtt hús [tsukudani]; tartósított baromfihús; teljesen vagy lényegében baromfiból készült

készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból készült

készételek; teriyaki csirke (japán étel); túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; vad, nem élő; vadhús;

 vadhús konzervek; vadhús (nem élő); vagdalthúsok; véreshurka; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke].

 ( 111 )  223.187

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01289

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  Nagyhegyes Hús Kft. 100%, Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Fehér Sándor, Hajdúböszörmény
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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.

 ( 111 )  223.188

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01291

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 541 )  Fini Mini & GO!

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 111 )  223.189

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01292

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 111 )  223.190

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01293

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,
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 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 111 )  223.191

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00220

 ( 220 )  2017.01.24.

 ( 732 )  Horváth József, Győr (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Detektív ügynökségek, eltűnt személyek felkutatása, jogi kutatás, közvetítés (személyek közötti vitákban),

polgárőrség, személyes háttéradatok vizsgálata, választottbírósági szolgáltatások, szaktanácsadás biztonsági

 kérdésekben, testőrszolgálat, vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  223.192

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01381

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.193

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01101

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  Qian Bin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wang Yuxiang, Budapest

 ( 541 )  BAMBDD
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  223.194

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01383

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.195

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01103

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.196

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01105

 ( 220 )  2017.04.04.

 ( 732 )  Vargha Attila-Robert 50%, Budapest (HU)

 Vargha Zsolt Sebastian 50%, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla Gyula, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; reflexológia; terápiás szolgáltatások;

 masszázs szolgáltatások; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal.
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 ( 111 )  223.197

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01388

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.198

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01107

 ( 220 )  2017.04.04.

 ( 732 )  Ylp Pressnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PUBROLL

 ( 511 )   30    Készételek és sós rágcsálnivalók; fagyasztott, töltött tészták; fagyasztott lepények, piték; szendvicsek.

  35    Élelmiszerek, készételek és félkész ételek kiskereskedelme.

  43    Vendéglátás; ételszállítás.

 ( 111 )  223.199

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01389

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.200

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01108
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 ( 220 )  2017.04.04.

 ( 732 )  ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kántor Gergely, Budapest

 ( 541 )  Egyre gondolunk

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.201

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01486

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  Szeles József 100%, Veszprém (HU)

 ( 541 )  UniFest

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  223.202

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01109

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  Honti József, Visegrád (HU)

 ( 541 )  Hotel Honti

 ( 511 )   16    Szállodák címjegyzéke.

  35    Szállodai üzletvezetés.

 43    Szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás;

szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodák, szállók, panziók,

 üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szálláshely biztosítása.

 ( 111 )  223.203

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01227

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  VACER TRADE Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcs és sör ízű alkoholmentes szénsavas üdítőitalok.

 ( 111 )  223.204

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 16 04031

 ( 220 )  2016.12.22.

 ( 732 )  dr. Balogh Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Az év praxisa a Kárpát-medencében

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés (orvosi alapellátás szakmai ismereteinek bővítése).
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 42    Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra (orvosi alapellátás szakmai működéshez szükséges

 elemzések, kutatások).

  44    Orvosi szolgáltatások (orvosi alapellátási tevékenységek segítése, támogatása).

 ( 111 )  223.205

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01100

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OXYNADOR

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények - a következők kivételével: gyógyászati bőrápolók, - arcradírok, - bőr

tisztítók, - bőr lemosók; akné megelőzésére, kezelésére és enyhítésére szolgáló gyógyászati készítmények; orvosi

 szappanok és - piperecikkek.

 ( 111 )  223.206

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 01102

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  Török Judit, Budapest (HU)

 ( 541 )  KUVIK

 ( 511 )  16    Atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási

anyagok]; blokkok [papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos];

ceruzák; ceruzatartók; csipeszes felíró táblák; csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók rajzoláshoz

(1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek

(1); ecsetek (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; festékkészletek [iskolai használatraj;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; folyóiratok; földgömbök; füzetek, könyvek íráshoz vagy

rajzoláshoz; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők,

dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; jelölő kréta; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton;

kartoncsövek, papírlemez csövek; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények;

kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; körzők;

krétatartók; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; mutatópálcák, nem elektromos; naplófőkönyvek,

főkönyvek; naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomtatott kották; nyomtatott órarendek,

menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil

[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz] (2);

palavesszők; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírmasé; papírnehezékek;

papírszalagok; papírszalvéták; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy

műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papír zsebkendők,

papírtörlők; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra;

pénztárolók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók

irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra (2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3);

ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy

háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra (3); rajztáblák; rajzszegek; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek;

sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; számítási, számtani táblázatok; szobrocskák,

figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; tanítási és
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oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tinta- és tolltartó állványok ( 1); tinta- és tolltartó állványok

(2); tinta- és tolltartó állványok (3); tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; tolltartó dobozok; tolltartó

kapcsok, csipeszek; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tűzőgépek [irodai cikkek];

t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; útlevéltartók;

 üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 28    Babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; bingó kártyák;

cumisüvegek játék babáknak; játékszerek]; dámajátékok; dámatáblák; dobókockák; dominójátékok; építőjátékok;

építőkockák [játékok]; hinták; hintalovak; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel;

hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játékálarcok; játékálarcok (2); játékautók; játékfigurák;

játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játék mackók; játékmodellek; játékok;

játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; kaleidoszkópok; karikadobálás játékok; karikajátékok; kirakós

játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; labdák játékokhoz;

léggömbök; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek,bábuk; matrjoska-babák [orosz fajáték,

egymásba rakott, egyre kisebb kettészedhető babák]; méretarányos modell készletek [játékok]; ostábla; parittyák,

csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); patkó játékok; pinaták

[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; plüssjátékok szundikendővel; pörgettyűk, búgócsigák [játékok];

sakkjátékok; sakktáblák; szappanbuborék fújók [játékszerek]; színházi álarcok, maszkok; táblajátékok;

 társasjátékok; tornaeszközök; képességfejlesztő játékok; fejlesztőjáték.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos

iskolák; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; oktatás biztosítás; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízió kölcsönzés; rádió- és

televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsarok készítése;

show-műsarok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott

képzési szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás;

 varieté-előadások bemutatása.

 ( 111 )  223.207

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00854

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  UNILEVER BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EGY FINOM SÜTEMÉNYHEZ NEM KELL INDOK, CSAK SZERETET ÉS RAMA

 ( 511 )  29    Kolbász, pástétomok és húskrémek; az osztályba tartozó kenhető készítmények; margarin; vaj; étkezési

olajok és zsírok; főző és sütő zsiradékok; sajtok és sajt termékek; túró; tej és tejtermékek, fölözött tej, szójából
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készült tej; szójaalapú élelmiszertermékek; tejalapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó tejalapú italok; joghurt

alapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó joghurt alapú italok; tejtermékek; joghurt; tejszín [tejtermékek]; növényi

tejszín [tejtermékhelyettesítő} és sajt; tojások; dzsemek, lekvárok, zselék; szárított és főtt gyümölcsök és

 zöldségek;tojáspor.

 30    Kekszek; kekszek, aprósütemények; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; zsemlék, péksütemények

 és cukrászsütemények; gabona alapú snack ételek; az osztályba tartozó kenhető készítmények.

 ( 111 )  223.208

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00855

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  UNILEVER BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EGY FINOM SÜTEMÉNYHEZ NEM KELL MÁS, CSAK SZERETET ÉS RAMA

 ( 511 )  29    Kolbász, pástétomok és húskrémek; az osztályba tartozó kenhető készítmények; margarin; vaj; étkezési

olajok és zsírok; főző és sütő zsiradékok; sajtok és sajt termékek; túró; tej és tejtermékek, fölözött tej, szójából

készült tej; szójaalapú élelmiszertermékek; tejalapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó tejalapú italok; joghurt

alapú italok; gyümölcslevet is tartalmazó joghurt alapú italok; tejtermékek; joghurt; tejszín [tejtermékek]; növényi

tejszín [tejtermékhelyettesítő} és sajt; tojások; dzsemek, lekvárok, zselék; szárított és főtt gyümölcsök és

 zöldségek;tojáspor.

 30    Kekszek; kekszek, aprósütemények; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; zsemlék, péksütemények

 és cukrászsütemények; gabona alapú snack ételek; az osztályba tartozó kenhető készítmények.

 ( 111 )  223.209

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00858

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  ZOOT a.s., Smíchov, Prága (CZ)

 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

  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).

 ( 111 )  223.210

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00895

 ( 220 )  2017.03.17.
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 ( 732 )  Brain Bar Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bendzsel-Varga Katalin ügyvéd (Gál és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest

 ( 541 )  Brain Bar

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt

 lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz

 és csomagoláshoz; nyomdai betűkészletek és nyomóformák.

  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

  45    Jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  223.211

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00726

 ( 220 )  2017.03.02.

 ( 732 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,

takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák (1), kőműves munkák (2), kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás,

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás (1),

ruhajavítás (2), ruhatisztítás, ruhavasalás (1), ruhavasalás (2), számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák,

tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári
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standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások,

 vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.212

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00727

 ( 220 )  2017.03.02.

 ( 732 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 )  OBOR EURO

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,

takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák (1), kőműves munkák (2), kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás,

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás (1),

ruhajavítás (2), ruhatisztítás, ruhavasalás (1), ruhavasalás (2), számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák,

tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári

standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások,

 vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.213

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00729

 ( 220 )  2017.03.02.

 ( 732 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 )  OBOR ATIG

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,
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takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák (1), kőműves munkák (2), kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás,

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás (1),

ruhajavítás (2), ruhatisztítás, ruhavasalás (1), ruhavasalás (2), számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák,

tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári

standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások,

 vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.214

 ( 151 )  2017.12.07.

 ( 210 )  M 17 00357

 ( 220 )  2017.02.03.

 ( 732 )  Girtl-Nagy Ágnes, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyermekkuckó

 ( 511 )   11    Lámpák.

  14    Órák.

  16    Mesekönyv, könyv, színező könyv, matrica, füzet, tolltartók, poszter, plakátok, képeslap.

 20    Tároló bútorok, tárolószekrények, tároló ládák fából, párnák, díszpárnák, rácsvédő gyerekágyhoz, rácsvédő

 babaágyhoz.

  24    Ágynemű, takaró, párna-/díszpárnahuzatok.

  25    Ruházati cikkek.

  27    Tapéta, padlószőnyegek, szőnyegek.

  28    Játékok, kirakós játékok, puzzle, plüss játékok, plüss játékbabák, plüss állatok.

  40    Festés.

 ( 111 )  223.216

 ( 151 )  2017.12.08.

 ( 210 )  M 17 00497

 ( 220 )  2017.02.14.

 ( 732 )  Rigó Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Clin Spring Kft., Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

 ( 111 )  223.217

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 00121

 ( 220 )  2017.01.13.

 ( 732 )  Hűtőépítő Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hűtőépítő

 ( 511 ) 6    Fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; ajtók és ablakok fémből; ajtók építményekhez fémből; ajtókeretek fémből;

 ajtókeretek; ajtótokok fémből.

 11    Hűtőkamrák, hűtőraktárak; hűtőhelyiségek; hűtőkamrák; légkondicionáló panelek hűtőhelyiségekhez,

hűtőkamrákhoz; élelmiszer fagyasztó berendezések; fagyasztó tároló egységek; fagyasztóberendezések;

 fagyasztók; fagyasztókamrák; fagyasztókészülékek; hűtő-fagyasztók; tisztaterek.

 37    Hűtőtéri ablakok és ajtók beszerelése; hűtőterek építése; hűtőkamrák és hűtőházak építése;

hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; ipari és kereskedelmi hűtőberendezések és gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

 39    Fagyasztó tároló lehetőségek biztosítása; fagyasztógépek bérbeadása; fagyasztógépek- és berendezések

kölcsönzése; fagyasztógépek kölcsönzése kereskedelmi használatra; fagyasztók bérbeadása háztartási célokra;

fagyasztóládák, hűtőgépek kölcsönzése; mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott élelmiszerekhez; fagyasztott ételek

 tárolása.

  40    Élelmiszerek fagyasztása.

 ( 111 )  223.218

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 02067

 ( 220 )  2017.06.23.

 ( 732 )  Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., Guangzhou (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági token hardware; tokok digitális személyi asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok táblagépekhez;

interaktív érintőképernyős terminálok; elektronikus interaktív táblák; robotok személyi vagy hobbi célú

felhasználásra; okosgyűrűk; számítógépes játékszoftverek mobiltelefonokhoz; okosszemüvegek; okosórák;

ujjlenyomat szkennerek; gesztusfelismerő szoftver; audio interfészek; hangkiegyenlítő készülékek; virtuális

valóság headsetek; dekóderek televíziókészülékekhez; termografikus kamerák; infravörös érzékelő berendezések;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; töltőállomások elektromos járművekhez; mérlegek

testtömeg-analizátorral; számítógépek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hardver; video

képernyők; táblagépek; televíziókészülékek; elektronikus tollak; USB pendrive-ok; fejhallgatók; számítógépes

szoftverek, rögzített; adatfeldolgozó készülékek; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; olvasók [adatfeldolgozó

berendezés]; interfészek számítógépekhez; elektronikus jeladók; válasz-jeladók [transzponderek];

interkommunikációs berendezések; audiovizuális vevőkészülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; nagyító

készülékek [fényképészet]; írásvetítők; távirányító készülékek; mikroprocesszorok; elágazó dobozok

 [villamosság]; elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 111 )  223.219
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 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01948

 ( 220 )  2017.06.15.

 ( 732 )  Sermen Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, bőröndök és bevásárlótáskák, esernyők és napernyők, valamint bőröndök, bőröndök

kerekekkel, bőröndök, utazóládák (poggyász), ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek,

esernyőfogók, esernyőhuzatok, hátizsákok, hátitáskák, hátizsákok, táskák hegymászóknak, hétköznapi, utcai

táskák, irattáskák, kézitáskák, kulcstartó tokok, napernyők, névjegykártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák,

piperetáskák üresen, poggyász, ruhatáskák utazáshoz, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, táskák, hátizsákok

 táborozóknak, útitáskák, vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk;

valamint agyagedények, asztaldíszek, asztali alátétek (nem papírból vagy textilből), asztali ecet- és olajtartók,

asztali késtartók, asztali szalvétatartók, borlevegőztető, borsdarálók (kézi), borstartók, bögrék, korsók, címkék

dekantálókhoz, cukorkásdobozok, cukortartók, csajkák, katonai evőcsészék, csészealjak, csészék, dekantálók,

demizsonok, üvegballonok, dézsák, dobozok üvegből, dugóhúzók (elektromos és nem elektromos), dugók

üvegből, üvegdugók, eldobható tányérok, ételburák, étkészletek, étlaptartók, fagylaltadagoló kanalak,

fazekasáruk, fedeles kupák, fedeles fémkupák, fogpiszkálók, fogpiszkálótartók, fokhagymaprések,

fokhagymanyomók (konyhai eszközök), fordító és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra, forgatható tálca

asztalra, főzőedények, főzőeszközök, nem elektromos, fűszertartószettek, grillállványok, grillek rostélyok

(sütőeszközök), grillkesztyűk, háztartási eszközök (kis méretű), háztartási hamurosták, hordozható hűtőstáskák

(nem elektromos), hőszigetelt tartályok ételekhez, hőszigetelt tartályok italokhoz, hőszigetelt tartályok,

konténerek, húslocsoló pipetták, hűtőpalackok, hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez,

italkiöntők, ivóedények, ivópalackok sportoláshoz, izotermikus táskák, jegesvödrök, hűtővödrök, jégfogó

csipeszek, jégkockaformák, kancsók, kaspók (nem papírból), kávédarálók, kávéfőzők (nem elektromos),

kávéskannák (nem elektromos), kávéskészletek, keksztartók, kenyértartók, kézi habverők (nem elektromos,

háztartási használatra), kézi keverőpalackok (koktél shaker), kis nyársak (tűk) fémből, sütéshez, koktélkeverők,

kristályok, merőkanalak bor kitöltéséhez, morzsatálcák, mozsarak konyhai használatra, palacknyitók (elektromos,

nem elektromos), palackok,papírtányérok, papírtörölköző adagolók, piknik kosarak edénykészlettel, pipetták,

poharak papírból vagy műanyagból, poháralátétek (nem papírból vagy textilből), söröskancsók, tányéralátétek

(nem papírból vagy textilből), tányérok, termoszok, textilből készült vödrök, újrahasználható jégkockák,

 üvegáruk italokhoz, üvegedények, demizsonok (folyadék szállítására), üvegek, üvegpalackok (tartályok).

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

 ( 111 )  223.220

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01947

 ( 220 )  2017.06.15.

 ( 732 )  Sermen Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.221

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01609

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások étrendkiegészítők, ételkiegészítők és táplálékkiegészítők területén; étrendkiegészítők,

ételkiegészítők és táplálékkiegészítők kis- és nagykereskedelme; termékminták, áruminták

terjesztése;kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése ésrendezése kereskedelmi-

és reklámcélokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; üzletvitel sportolók számára.

 ( 111 )  223.222

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01499

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  ELLYPSZILON Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok, DVD-k, játékokat tartalmazó műsoros CD-k, DVD-k, számítógépes szoftverek (programok),

játék szoftver, internetről letölthető vagy letöltött számítógépes játékprogramok, elektronikus adathordozón

 elhelyezett számítógépes játékok.

 16    Csipeszes felírótáblák, csomagolópapír, ceruzák, tollak, dossziék, kártyák, katalógusok, képeslapok,

könyvecskék, brosúrák, könyvek, könyvjelzők, noteszek, füzetek, jegyzettömbök, naptárak, papírzacskók,

 tolltartók, szóróanyagok, plakátok.

 28    Játékok, kirakós játékok, táblajátékok, társasjátékok, játékkártyák, kártyajátékok, gyűjtögetős kártyák,

 gyűjtögetős játékkártyák.
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 ( 111 )  223.223

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01397

 ( 220 )  2017.04.27.

 ( 732 )  Kiss Kolos 100%, Telekgerendás (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.224

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01392

 ( 220 )  2017.04.27.

 ( 732 )  Credit Controll Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti értékelések, üzleti tájékoztatás,

információnyújtás, üzleti vizsgálatok, kutatások, marketing szolgáltatások, információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

 ( 111 )  223.225

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01390

 ( 220 )  2017.04.27.

 ( 732 )  Kondás Péter, Budapest (HU)

  

( 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), animált rajzfilmek mozifilmek formájában; audio felvételek; audiovizuális felvételek;

elektronikus átvitellel letölthető betűtípusok; elektronikus könyvek; cd-rom-on rögzített multimédia szoftverek;

filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk;

internetről letölthető digitális könyvek; játékokat tartalmazó műsoros dvd-k; játékokkal és szerencsejátékokkal

kapcsolatos letölthető elektronikus kiadványok; képzési kézikönyvek számítógépes programok formájában;

lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezre felvett könyvek; letölthető betűtípusok; letölthető
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digitális fényképek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus újságok; letölthető filmek; letölthető

grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető nyomtatható tervezőnaptárak és

határidőnaptárak; letölthető számítógépes grafikák; letölthető tanfolyami anyagok; mozifilmek; mp3 internetes

honlapokról letölthető digitális zene; műsoros cd-rom-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros dvd-k;

műsoros, nem zenés hangszalagok; műsoros, nem zenés videoszalagok; rajzfilmek; rajzfilmeket tartalmazó

műsoros videokazetták; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; szalagon rögzített

 könyvek; videofelvételek; videolemezek előre felvett animációs rajzfilmekkel; zenét tartalmazó dvd-k.

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

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

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

betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), képregények;

újságban megjelenő képregény képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott

 anyagok]; képregény-könyvek; képregényalbumok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), videojátékok.

 ( 111 )  223.226

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01304

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Indotek Befektetési Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, üzletláncok, bevásárlóközpontok üzemeltetése, reklámozás.

 36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek (épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai,

 azaz bérbeadási, értékvédelmi vagy finanszírozási szolgáltatása).

 ( 111 )  223.227

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01303

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Indotek Befektetési Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, üzletláncok, bevásárlóközpontok üzemeltetése, reklámozás.

 36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek (épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai,

 azaz bérbeadási, értékvédelmi vagy finanszírozási szolgáltatása).

 ( 111 )  223.228

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01297

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  Kalacsakra Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.229

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 01054

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Jónás Edina Rozália, Taksony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Laptop tok; táblagép tok.

 18    Bőröndök; bevásárlótáskák; irattáskák, aktatáskák, kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen;

 sporttáskák, tornazsákok; táskák; hátizsákok; útitáskák.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

 ( 111 )  223.230

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 17 00548

 ( 220 )  2017.02.17.

 ( 732 )  NR Vállalkozás Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  povimedol

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

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

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

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

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok, terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök ás árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök ás árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.231

 ( 151 )  2017.12.11.

 ( 210 )  M 16 03485

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  H&H Vagyonkezelő Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

 ( 111 )  223.232

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01509

 ( 220 )  2017.05.10.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 )  Örökhagyó

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.233

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01506

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Kőrösi Ödön, Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; applikációs szoftverek;

 mobiltelefonos szoftveralkalmazások; kommunikációs és adatátviteli hálózatok; adathordozók.

 35    Online kereskedelmi ügyletek; webáruház; árubemutatás; online felületen áruk bemutatása, értékesítése;

online kis- és nagykereskedelmi forgalmazási szolgáltatások; online értékesítés; vásárlási megrendelések

ügyintézése; adatbázis összeállítási és rendezési szolgáltatások; interneten történő keresési szolgáltatások;

reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül;

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 38    Távközlési szolgáltatások; online fórumok és blogok biztosításaa felhasználók számára; távközlési

csatornák biztosítása távvásárláshoz, információáramláshoz; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások;

 online hálózaton keresztül hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 ( 111 )  223.234

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01403

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),

 Aichi-ken (JP)

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

 ( 541 )  LC F

 ( 511 )   12    Gépjárművek és azok szerkezeti részei.

 ( 111 )  223.235

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01324

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Relax Airlines Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2873



 ( 541 )  Relax Airlines

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.236

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01610

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint

és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak

szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat,

ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek;

súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta

formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,

kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; protein étrend-kiegészítők; aminosavakból álló étrend-

és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokból álló tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények ételkiegészítők

formájában; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszerkiegészítők; étrend-kiegészítők

karnitinből; glükóz étrend-kiegészítők; glükózamin étrendkiegészítők; kondroitin készítmények; kondroitin

étrend-kiegészítők, protein-, kreatin-, karnitin-,vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy

kondroitin alapú élelmiszerek sportolók számára, nem gyógyászati használatra; proteint, kreatint, karnitint,

vitaminokat, ásványi anyagokat,kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; protein-,

kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek;

proteint, kreatint, karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteincsipszek mint

 étrendkiegészítők.

 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 szereplővalameimyi áru); valamint poszterek; reklámplakátok; katalógusok;

reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag)

csomagoláshoz; műanyagzacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy

műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő

 fóliacsomagoláshoz; müanyagfóliák csomagolásra.

 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); valamint tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb

tejtermékek; magas fehérjetartalmú tej; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj kulináris célokra; fehérje alapú

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2874



 élelmiszerek; proteint, kreatint, karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok.

 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); valamint

csokoládé szeletek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; gabonaszeletek; energiaszeletek; búzaalapú

müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; tejturmix alapok

 [ízesítőszerek/aromák].

 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);

valamint proteint, kreatint, aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok; proteimiel

dúsított sportitalok; fehérje alapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem

gyógyászati használatra]; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás

 alkoholmentes italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra].

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat,

ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat,

kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek, poszterek, reklámposzterek/plakátok,

katalógusok, promóciós publikációk, nyomtatott reklámanyagok, feltekerhető reklámmolinók,

csomagolóanyagok, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, proteint, kreatint, karnitint és/vagy

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteinnel dúsított csokoládészeletek, gabonaszeletek, szénhidrát

készítmények élelmiszerekhez, szénhidrát alapú élelmiszer, tejturmix alapok [ízesítőszerek/aromák], proteint,

kreatint, aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok, vitamintartalmú italok, proteinnel dúsított sportitalok,

 fehérje alapú italok, energiaitalok, izotóniás italok.

 ( 111 )  223.237

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01514

 ( 220 )  2017.05.09.

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

 ( 740 )  Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 111 )  223.238

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01513

 ( 220 )  2017.05.09.

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

 ( 740 )  Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAKASZ

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.
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 ( 111 )  223.239

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 02073

 ( 220 )  2017.06.26.

 ( 732 )  Sun City Tours Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AKTÍV INGATLAN

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel

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

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

 ügynökségitevékenység.

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

 szolgáltatás).

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

 biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; étel- és ita/ellátás; vendéglátás.

 ( 111 )  223.240

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 02072

 ( 220 )  2017.06.26.

 ( 732 )  Csókay Bence András, Budapest (HU)

 Manninger Máté Gábor, Budapest (HU)

 Sticzay Péter, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  4bro downtown

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  223.241

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01312

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Kun Gábor Béla, Budapest (HU)

 ( 541 )  HABIBI

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.242

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01309

 ( 220 )  2017.04.23.

 ( 732 )  Zubor Tamás Péter, Gencsapáti (HU)
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 Herczeg László, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MilionTréning

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; írószerek és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

 anyagok.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  223.243

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01323

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GATEMEEN

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  223.244

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01314

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.245

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01313

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Kun Gábor Béla, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).
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 ( 111 )  223.246

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01308

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Royal Hunting Vadászatszervező Kft., Somlóvásárhely (HU)

 ( 740 )  SCHMIDT Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  223.247

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01305

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Shopping Mall Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, üzletláncok, bevásárlóközpontok üzemeltetése, reklámozás.

 ( 111 )  223.248

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01311

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Farkas Sándorné, Kecskemét (HU)

 Lovászné Gajdos Éva, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  FLAVOLA

 ( 511 )  3    Kozmetikum.

 5    Étrendkiegészítő.

  25    Ruházat.

 ( 111 )  223.249

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 00902

 ( 220 )  2017.03.20.

 ( 732 )  Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.), Aichi-Ken (JP)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Motor alkatrészek szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak és golyóscsapágyak; golyóscsapágy-gyűrűk;

lendkerekek; mechanikus motor alkatrészek szárazföldi járművekhez; vezérműtengelyek járműmotorokhoz;

 kerekek gépekhez; alapjárati ékszíjtárcsa; állórészek gépek alkatrészeként.

 12    Autóalkatrészek; sebességváltók, sebességváltóművek, futómű-elemek, kerékcsapágy alkatrészek,

kerékagyak és elfüggesztökarok, fogaskerékalkatrészek szárazföldi járművekhez; differenciálművek szárazföldi

járművekhez; differenciálmű fogaskerekek szárazföldi járművekhez; kuplungok és azok alkatrészei szárazföldi

járművekhez; melegen sajtolt fémötvözetekből készült gépjármű alkatrészek, belső fogaskerekek, tengelyhajtó

kerekek, koronakerekek, szinkronszerkezet-ház, tengelykapcsolóházak, parkolómód zárkerekek, erőátviteli

tengelyek, fogaskerekek, lánckerékkoszorúk, kúpfogaskerekek, illesztőperemek, vezérműtengely-bütykök,

kerékagycsapágyak szárazföldi járművekben történő alkalmazásra; tengelyek alkatrészei szárazföldi

járművekhez; tengelycsonkok szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; fogasgyűrűk,

lánckerekek, lendkerekek, flexibilis lemezek, fogaskerekek szárazföldi járművekhez; tengelyek szárazföldi

járművek, fékek és fék alkatrészek szárazföldi járművekhez; forgattyúházak szárazföldi járműalkatrészekhez;

 szalagok kerékagyszíjak szárazföldi járművekhez.

 ( 111 )  223.250

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 01153

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  Designer S. Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olajos Szilvia, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  223.251

 ( 151 )  2017.12.13.

 ( 210 )  M 17 02207

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A hegy leve és az éltető víz elegye

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.
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 33    Bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok;

 alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

 ( 111 )  223.253

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 01436

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerválószerek; bevonóanyagok festékekhez; fafestékek;

 festékhigítók; színezőanyagok; zománcok festékekhez.

 7    Festékszórók; festőgépek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek; termék bemutatók és kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  223.254

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 01437

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  ORROL

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerválószerek; bevonóanyagok festékekhez; fafestékek;

 festékhigítók; színezőanyagok; zománcok festékekhez.

 7    Festékszórók; festőgépek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek; termék bemutatók és kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  223.255

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 01443

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Argannatura Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 hajszeszek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  223.256

 ( 151 )  2017.12.14.
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 ( 210 )  M 17 01881

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  Brook & Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 )  le petit papillon by KK

 ( 511 )   15    Zenedobozok.

  25    Baba, baba-mama, és gyermekruházat, kivéve lábbelik, menyasszonyi ruhák, balett ruházat.

 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; árubemutatás; modell

közvetítés reklám vagy kereskedelmi célból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

 kiskereskedelmi, eladási, értékesítési promóciók.

 ( 111 )  223.258

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 17 00644

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  BYD COMPANY LIMITED, SHENZHEN (CN)

 ( 300 )  21549518 2016.10.12. CH

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; vasúti járművek; mozdonyok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató

 eszközök, járművek; motorkerékpárok; gépkocsik; siklók; légi járművek; hajók; civil drónok.

 ( 111 )  223.260

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01229

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 541 )  Kasszás Erzsi

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.263

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 00347

 ( 220 )  2017.02.01.

 ( 732 )  Devron Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Orbán László Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Babaszafari

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Oktatás, üzletviteli tanácsadás, babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruminták terjesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési helyek

kölcsönzése a babaszafari.hu internetes bolt felületen; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal

készítése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információ és tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése vagy ilyen célú vásárok

szervezése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton; babákkal

és gyermekekkel kapcsolatos reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták);
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babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások reklámozása; reklámszövegek publikálása és

reklámszövegek szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel

 kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos termékekre, szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó elektronikus levelezés; e-mail küldés;

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; babákkal és

 gyermekekkel kapcsolatos üzenetek küldése.

 42    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások bemutatására,

forgalmazására alkalmas számítógépes szoftver fenntartása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk

közlésére, termékek és szolgáltatások forgalmazására alkalmas web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  223.264

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 00346

 ( 220 )  2017.02.01.

 ( 732 )  Devron Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Orbán László Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Babaszafari Bababolt

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Oktatás, üzletviteli tanácsadás, babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos áruminták terjesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési helyek

kölcsönzése a babaszafari.hu internetes bolt felületen; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal

készítése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információ és tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése vagy ilyen célú vásárok

szervezése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton; babákkal

és gyermekekkel kapcsolatos reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták);

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások reklámozása; reklámszövegek publikálása és

reklámszövegek szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel

 kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos termékekre, szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó elektronikus levelezés; e-mail küldés;

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; babákkal és

 gyermekekkel kapcsolatos üzenetek küldése.

 42    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások bemutatására,

forgalmazására alkalmas számítógépes szoftver fenntartása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk

közlésére, termékek és szolgáltatások forgalmazására alkalmas web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  223.265

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01448
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 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmény köhögésre, meghűlésre, allergia és influenza tüneteinek kezelésére.

 ( 111 )  223.266

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01450

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AGODEPRIN

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.267

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 16 03178

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Digital Hungary

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, honlap forgalom optimalizálása, írott

kommunikáció és adatok regisztrálása, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

közönségszolgálati szolgáltatások, marketing szolgáltatások, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámszövegek írása, reklámterjesztés, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében,

statisztikák összeállítása, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs szolgáltatások, üzleti tájékoztatás,

információnyújtás üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel

 kapcsolatos konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning], elektronikus kiadványszerkesztés, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatási információs

szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése.

 43    Foglalás panziókban, szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése, terembérlés találkozókhoz[tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 111 )  223.268

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 16 03177

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Internet Hungary
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 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, honlap forgalom optimalizálása, írott

kommunikáció és adatok regisztrálása, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

közönségszolgálati szolgáltatások, marketing szolgáltatások, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámszövegek írása, reklámterjesztés, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében,

statisztikák összeállítása, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs szolgáltatások, üzleti tájékoztatás,

információnyújtás üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel

 kapcsolatos konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning], elektronikus kiadványszerkesztés, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatási információs

szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése.

 43    Foglalás panziókban, szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése, terembérlés találkozókhoz[tárgyalótermek], vendéglátás.

 ( 111 )  223.269

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01558

 ( 220 )  2017.05.12.

 ( 732 )  Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  Forrás Hotel

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel

kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.270

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01559

 ( 220 )  2017.05.12.

 ( 732 )  Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  Hotel Forrás
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 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel

kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.271

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01890

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  Falkay Krisztina Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

  25    Jóga és sportruházat; alsóruházat.

 ( 111 )  223.272

 ( 151 )  2017.12.15.

 ( 210 )  M 17 01892

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  Falkay Krisztina Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DogDays

 ( 511 )   18    Táskák.

  25    Jóga és sportruházat; alsóruházat.

A rovat 144 darab közlést tartalmaz. 
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