
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  223.117

 ( 151 )  2017.11.29.

 ( 210 )  M 17 00621

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  SKYBABY

 ( 511 )   30    Teák; jeges teák; tea alapú italok; készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  223.273

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 16 03778

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  KROKODIL-ROCK Kulturális Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tetőmozi

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

 41    Filmszínházi előadások, filmbemutatók; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízió műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

 online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése.

  43    Filmvetítéssel egybekötött vendéglátóhelyek, filmszínházi büfék.

 ( 111 )  223.274

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00506

 ( 220 )  2017.02.15.

 ( 732 )  Bárdos Anikó Beáta, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti coach szolgáltatás;

 üzletvezetési tanácsadás csoportok részére (team coaching); vezetői tanácsadás és konzultáció (executive coach).

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M79



 45    Személyes háttéradatok vizsgálata; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes

szolgáltatások: életvezetési tanácsadás (life coach), konzultáció személyes kapcsolatok terén, meditációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  223.275

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00620

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  223.276

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00628

 ( 220 )  2017.02.22.

 ( 732 )  Prezentex Kft., Oroszlány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású baba kozmetikumok és mosó- és tisztítószerek: baba testápoló, baba fürdető, baba sampon,

baba olaj, baba hintőpor, babaszappan, baba popsikrém, baba nedves popsitörlő (Baby Wipes), baba fültisztító

vatta pálcika, baba vatta kozmetikai használatra, babaruha folyékony mosószer, babaruha öblítő koncentrátum,

 mosószóda, fehérítő sók.

 5    Melltartóbetét szoptatáshoz, eldobható nadrágpelenkák babáknak.

 ( 111 )  223.277

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00636

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Master Good Kft. 1/1, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Földes Tamás ügyvéd, Debrecen

 ( 541 )  BAROMFINOMSÁG

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

 ( 111 )  223.278

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00754

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dunai Regatta

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.279

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00381

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 ( 111 )  223.280

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 01479

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M81



 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  COSTEX TRACTOR PARTS, Miami, Florida (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Pótalkatrészek nehézgépekhez, motorok vezérműtengelyei, izzítógyertyák dieselmotorokhoz, gép csapágyak,

kipufogódobok; motoralkatrészek érintkező pontok, hajtórudak; motorvezérmű részek, vezérműlánckerekek és

láncok; üzemanyagszűrők; tömítések belső égésű motorokhoz; belső égésű motoralkatrészek, dugattyúk, dugattyú

gyűrűk, hajtórudak és hengerhüvelyek; gépalkatrészek, csapágyak és csapágyperselyek, görgőscsapágyak,

üzemanyag befecskendező fúvókák, mechanikus tömítések; szelepek építőipari nehézgépekhez, turbófeltöltők

 gépekhez; olajszűrők motorokhoz vagy hajtóművekhez és levegőszűrők mechanikus célokra.

 ( 111 )  223.284

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00877

 ( 220 )  2017.03.17.

 ( 732 )  Angyal Mónika, Csobánka (HU)

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

 ( 541 )  SpiroSuli

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzleti menedzsment előadóművészek részére; marketing szolgáltatások; kereskedelmi és

 üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása.

 41    Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; levelező tanfolyamok; oktatás biztosítása; online oktatás

biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási információs szolgáltatások; szórakozási,

szórakoztatási információk; táboroztatás; élő előadások bemutatása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; vallásoktatás; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; coaching [tréning]; mentorálás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

kirándulások, túrák, társasutazások szervezése oktatási célból; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs képzés, tréning; meditációs

gyakorlatok tanítása; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal

 kapcsolatban; közösségi sport- és kulturális események szervezése.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; horoszkópos tanácsadás; spiritiszta tanácsadás; kártyavető

szolgáltatások; asztrológiai szolgáltatások; asztrológiai konzultáció; asztrológiai előrejelzés; asztrológiai és

 spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; lelki tanácsadás.

 ( 111 )  223.296

 ( 151 )  2017.12.20.

 ( 210 )  M 17 01824

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.299

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01606

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  PS-ING INVEST Zárkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SISKIN

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.300

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01946

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. képv.: dr. Szabó Attila jogtanácsos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták (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).

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

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

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; 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).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.301

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02069

 ( 220 )  2017.06.23.

 ( 732 )  Dél-Konstrukt Zrt., Szeged (HU)
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 ( 541 )  a jövőt építjük

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  223.302

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02177

 ( 220 )  2017.07.05.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.303

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02178

 ( 220 )  2017.07.05.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.304

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02182

 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEDSNAKE

 ( 511 ) 9    Számítógép interfészek, számítógéphez kialakított perifériák, elektronikus előtétek LED lámpákhoz és

lámpatestekhez, fénykibocsátó diódák [LED], LED-es [fénykibocsátó diódás] televíziók, LED-es képernyők,

LED-es meghajtók, LED-es mikroszkópok, LED-es pozícióérzékelők, világító jelzőoszlopok, világító jeladók,

világító reklámok, világító hirdetőtáblák, faliújságok, világító moduláris jelzőpanelek, világító reklámfeliratok,

reklámtáblák, színpadi világítások vezérlői, elemek, telepek világításhoz, gyújtó-/indítókészülékek elektromos

világításokhoz, számítógépes hardverek világítás vezérléséhez, számítógépes szoftverek világítás vezérléséhez,

 programozható vezérlők világító berendezésekhez és készülékekhez.

 11    Világító berendezések és készülékek, fénykibocsátó diódás [LED-es], világítóberendezések, kerti, kültéri

LED lámpák, láng nélküli fénykibocsátó diódás [LED-es] gyertyák, LED-csíkok, LED-diódás világító

berendezések, LED-es lámpatestek, fényforrások, LED-es hangulatvilágítás, LED-es világítóeszközök, LED-es

 világítószerelvények, LED-es villanófények, LED-izzók, világítókészülékek, reflektorok, kutak, szökőkutak.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, diszkók szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás], partik tervezése [szórakoztatás], színházi produkciók, vidámparkok, zenei produkciók, zenekarok

szolgáltatásai, zenés szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, filmes szórakoztatás, világítástechnikai

szolgáltatások szórakoztatási célokra, audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés,

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

stúdiók részére, televíziós világítóberendezések kölcsönzése, színpadi világító felszerelések bérbeadása,
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világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak, világítóberendezések bérbeadása színpadi

felszerelésekhez, világítóberendezések bérbeadása színházak számára, világítóberendezések bérbeadása

 moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak, színpadi világításvezérlők bérbeadása.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások, kutatási és fejlesztési szolgáltatások, világítórendszerek tervezése, kültéri

világítás tervezése, színházi világítás tervezése, világítóberendezések készítésére használt speciális gépek

tervezése, műszaki tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez, számítógépes

hardverfejlesztés, szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, számítógépes hardverek és felszerelések,

eszközök bérbeadása, tervezési szolgáltatások, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés, tudományos

és technológiai szolgáltatások, információtechnológiai [IT] szolgáltatások, információtechnológiai [IT]

 konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, vizuális tervezés.

 ( 111 )  223.305

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01839

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Hegedűs Dental, Gyál (HU)

 ( 541 )  HEGEDŰS DENTAL

 ( 511 )  41    A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatás biztosítása, a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatási

 információs szolgáltatások, és a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatási vizsgáztatás.

 44    A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, illetve emberek részére biztosított higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  223.306

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01455

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Farkas Zsuzsanna, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  223.307

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 16 04041

 ( 220 )  2016.12.22.

 ( 732 )  MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  ŐSZINTE INGATLANOS

 ( 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).
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 ( 111 )  223.308

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 15 03689

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szupermenza

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

 ( 111 )  223.309

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02141

 ( 220 )  2017.06.30.

 ( 732 )  Rapport Tamás, Párkány (SK)

 ( 740 )  dr. Pozsgay Péter, Szombathely

 ( 541 )  Komló

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  223.310

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02136

 ( 220 )  2017.06.30.

 ( 732 )  Corso Hotel Pécs Kft., Pécs (HU)

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

 ( 541 )  CORSO

 ( 511 )  43    Bankett szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ideiglenes szállásbiztosítás;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállásfoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai

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

 ( 111 )  223.311

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 02134

 ( 220 )  2017.06.30.

 ( 732 )  TROYA MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Papír és karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodia cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk, klisék (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).

 ( 111 )  223.312

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01902

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Tempo Kondela, s.r.o., Tvrdosín (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Lakberendezési tárgyak (dekorációs tárgyak), kanapék, fa vagy műanyag szekrények; bútoralkatrészek

fából, bútorajtók, heverők, irodabútorok, iratgyűjtő bútorok, fiókos szekrények, fiókos tárolók, komódok,

bölcsők, karosszékek, padok, matracok, bútorok irodákhoz, fémbútorok, iskolabútorok, gyermekvédő rácsok,

spanyolfalak, paravánok, íróasztalok, polcok; állványok, gardróbszekrények, regisztrációs szekrények; székek

 [ülések], tálaló asztalok; zsámolyok, asztalok, bárszékek, vitrinek, ruhafogasok, vállfák, tükrök.

  24    Gyapjú anyagok és textíliák, kárpitos anyagok, bútorhuzatok, matrachuzatok, párnahuzatok.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások lábbelik, textíliák és textil termékek, ruházat, bőr, bőrből készült áruk,

műbőr és műbőrből készült termékek, kerámiák, üveg, fa, és fából készült termékek, papír, papír termékek,

bútorok, lakás felszerelések, lámpák, világítási eszközök és berendezések, irodabútorok, asztalosipari termékek,

tükrök tekintetében; reklámanyagok frissítése, fénymásoló szolgáltatások, lenyomatok grafikai tervezése

reklámcélokra; üzleti információk; információ-keresés számítógépes fájlokban ügyfelek részére; import és export

ügyletekkel foglalkozó irodák, irodai gépek és eszközök bérbeadása, dokumentumok másolása vagy

reprodukálása, marketing tanulmányok, üzletvezetés támogatása, professzionális üzleti szaktanácsadás, üzleti

kutatások; üzleti vagy kereskedelmi kiállítások szervezése; adatgyűjtés számítógépes adatbázisokba; piackutatás,

ügyfélkapcsolatok; online reklámozás, reklámozás számítógépes kommunikációs hálózaton; reklámanyagok

(szórólapok, brosúrák, nyomtatványok, minták) terjesztése ügyfelek részére; reklámszövegek közzététele;

 szövegszerkesztés, számítógépes fájlok kezelése.

 ( 111 )  223.313

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01901

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Tempo Kondela, s.r.o., Tvrdosín (SK)

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

 ( 511 )  20    Lakberendezési tárgyak (dekorációs tárgyak), kanapék, fa vagy műanyag szekrények; bútoralkatrészek

fából, bútorajtók, heverők, irodabútorok, iratgyűjtő bútorok, fiókos szekrények, fiókos tárolók, komódok,

bölcsők, karosszékek, padok, matracok, bútorok irodákhoz, fémbútorok, iskolabútorok, gyermekvédő rácsok,

spanyolfalak, paravánok, íróasztalok, polcok; állványok, gardróbszekrények, regisztrációs szekrények; székek

 [ülések], tálaló asztalok; zsámolyok, asztalok, bárszékek, vitrinek, ruhafogasok, vállfák, tükrök.

  24    Gyapjú anyagok és textíliák, kárpitos anyagok, bútorhuzatok, matrachuzatok, párnahuzatok.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások lábbelik, textíliák és textil termékek, ruházat, bőr, bőrből készült áruk,

műbőr és műbőrből készült termékek, kerámiák, üveg, fa, és fából készült termékek, papír, papír termékek,

bútorok, lakás felszerelések, lámpák, világítási eszközök és berendezések, irodabútorok, asztalosipari termékek,

tükrök tekintetében; reklámanyagok frissítése, fénymásoló szolgáltatások, lenyomatok grafikai tervezése

reklámcélokra; üzleti információk; információ-keresés számítógépes fájlokban ügyfelek részére; import és export

ügyletekkel foglalkozó irodák, irodai gépek és eszközök bérbeadása, dokumentumok másolása vagy

reprodukálása, marketing tanulmányok, üzletvezetés támogatása, professzionális üzleti szaktanácsadás, üzleti

kutatások; üzleti vagy kereskedelmi kiállítások szervezése; adatgyűjtés számítógépes adatbázisokba; piackutatás,

ügyfélkapcsolatok; online reklámozás, reklámozás számítógépes kommunikációs hálózaton; reklámanyagok

(szórólapok, brosúrák, nyomtatványok, minták) terjesztése ügyfelek részére; reklámszövegek közzététele;

 szövegszerkesztés, számítógépes fájlok kezelése.

 ( 111 )  223.314

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01569

 ( 220 )  2017.05.14.

 ( 732 )  Blue Ideas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.315

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01568

 ( 220 )  2017.05.14.

 ( 732 )  Várhegyi István 100%, Nyírbátor (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi ruházat; ruházati cikkek nők számára; ruházat gyermekek számára.

 ( 111 )  223.316

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01355

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4

 Şehitkamil, Gaziantep (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

süteménytészta; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég;

édességek; csokoládék; kekszek; rágcsálnivalók; ostyák; tejcsokoládék; lepények; torták; csokoládé és édességek

karamellel; rágógumik; fagylaltok; jégkrémek; snack ételek (gabona alapú); pattogatott kukorica; zabdara

kukoricachipsek; gabonapelyhek; feldolgozott búza emberi fogyasztásra; zúzott árpa emberi fogyasztásra;

 feldolgozott zab emberi fogyasztásra; feldolgozott rozs emberi fogyasztásra.

 ( 111 )  223.317

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01354

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények, kekszek; csokoládék; süteménytészta; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; torták;

 gyümölcsös sütemények/torták; desszertek; fagylaltok; jégkrémek.

 ( 111 )  223.318

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01457

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Tóth-Almási Dávid, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Somlyai Orsolya, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzselés előadók részére.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai, hangstúdiók szolgáltatásai, lemezlovasok szolgáltatásai, zenei produkciók,

 éjszakai klubok, diszkók szolgáltatásai.

 ( 111 )  223.319

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01456

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Hermesz Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Horgász kellékek és szerelékek.

  31    Horgászcsalik.

 ( 111 )  223.320

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01356

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  SHRUB HUNGARY Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; tea alapú italok; sörecet; ecet; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok

kivételével; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; salátaöntetek; szószok

 [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tésztaöntetek.

 32    Alkoholmentes üdítőitalok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok

előállításához; készítmények italokhoz; szörpök italokhoz; ásványvíz; szénsavasvíz; termékek szénsavas vizek

 előállításához; gyümölcsecet tartalmú üdítőitalok; gyümölcsecet tartalmú szénsavas üdítőitalok.

 33    Alkoholos italok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák; digesztív

[emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; gyümölcstartalmú alkoholos italok; nem söralapú kevert alkoholos

 italok.

 ( 111 )  223.321

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01353

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Molnárné Kárász Rita, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült szörpök; Magyarországon termesztett gyümölcsökből
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készült szörppel ízesített ásványvizek és szénsavas vizek; Magyarországon készült szörpös gyümölcslevek,

 gyümölcsitalok.

  41    Szabadidős szolgáltatások nyújtása, kultúrális tevékenység, szakmai képzés, szórakoztatás, rendezvények.

 ( 111 )  223.322

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01019

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZTÁR FM

 ( 511 )  35    Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási

 műsorok készítése.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,

televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,

 televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  223.323

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01018

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZTÁR TV

 ( 511 )  35    Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási

 műsorok készítése.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,

televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,

 televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  223.324

 ( 151 )  2017.12.27.

 ( 210 )  M 17 01021

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási

 műsorok készítése.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,

televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,

 televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  223.327

 ( 151 )  2017.12.28.

 ( 210 )  M 17 01352

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Cirkó József György, Budapest (HU)

 dr. Czipri Zoltán, Budapest (HU)

 Pipicz Zsolt, Szeged (HU)

 Simon Károly, Alsónána (HU)

 Takács Árpád, Bonyhád (HU)

 Varga Attila, Balatonfenyves (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; történelmi, kulturális hagyományok őrzése.

 45    Szociális, segélyezési és jótékonysági szolgáltatások szervezése és nyújtása; természeti katasztrófától

sújtottak segélyezése és ellátása; szociálisan hátrányos helyzetűek, árvák, testi és szellemi fogyatékosok részére

segítségnyújtás; idősek, betegek és mozgássérültek részére segítségnyújtás; óvodák, iskolák, kórházak és idősek

 otthonainak részére segítségnyújtás; egyesületi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.329

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01132

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tomas Czene, Hostice

 ( 541 )  FLEMONIR

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

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

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

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

 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 és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.330

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01137

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Central European Theme Parks Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.331

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01264

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Más osztályba nem sorolt oktatóberndezések; orvosi, állatgyógyászati, egészségügyi oktatóberendezések;

 letölthető kiadványok, publikációk.

 10    Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

 eszközök és segédeszközök.

 42    Tudományos szolgáltatások; más osztályba nem sorolt tervezői és kutatói tevékenység;

kutatólaboratóriumok; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; tudományos kutatás, orvosi kutatás,

 klinikai kutatás, biológiai kutatás, egészségügyi kutatás.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

 ellátás.

 ( 111 )  223.332

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01012

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  DataEdge Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.333

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01014

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Óbudai Egyetem 50%, Budapest (HU)

 Dr. Kutor László 12.5%, Pilisborosjenő (HU)

 Horváth Dániel 12.5%, Dombóvár (HU)

 Major László 12.5%, Budapest (HU)

 Mezei Miklós 12.5%, Kótaj (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezérlőeszközök és szoftverek vakok és gyengénlátók tájékozódását és közlekedését segítő rendszerekben

 történő alkalmazásra.

 10    Vakok és gyengénlátók mozgását és tájékozódását segítő jeladók és jelérzékelők; vakvezető bothoz

 csatlakoztatható/beépíthető jelérzékelő jeladó eszközök; jelérzékelő/jeladó eszközzel felszerelt vakbotok.

 44    Vakok és gyengénlátók mozgását és tájékozódását segítő szolgáltatások; jelérzékelő/jeladó eszközzel

érzékelhető vezetővonalak, mozgáspályák kialakítása vakok és gyengénlátók tájékozódásának és biztonságos

 közlekedésének elősegítése céljából.

 ( 111 )  223.334

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01122

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  MEDIWEL Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.335

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01010

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  223.336

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01009

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH FusionProtect

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  223.337

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01008

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH FusionColor

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  223.338

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 00622

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  Klujber Imre, Budapest (HU)

 ( 541 )  Roxbury

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenés szórakoztatás, klubok szórakoztató programjai.

  43    Vendéglátási szórakoztatás.

 ( 111 )  223.339
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 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 00757

 ( 220 )  2017.03.06.

 ( 732 )  China Academy of Railway Sciences, Beijing, P.R. (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Megmunkálatlan vagy félkész fémek; megmunkálatlan vagy félig kovácsolt acél; nem nemesfém ötvözetek;

fémlemezek és fémtáblák; vasúti váltók; vasúti csatlakozópontok fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;

védősínek fémből; vasúti sínek fémből; vasúti fordítókorongok; vasúti talpfák fémből; rakszelvény mérőrudak

(fémből); vasúti leszorítók (fémből); hidraulikus vasúti karbantartó gépek/gépszerelvények fémből; fém erősítő

anyagok betonhoz; fémkeretek épülethez; fémpántok kötözési célokra; fémáruk; fémtartályok raktározás, szállítás

céljára; tartályok fémből; fém jelölők járművekhez; nem világító és nem mechanikus jelző panelek fémből;

 művészeti tárgyak közönséges fémből.

9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógép memória eszközök; számítógépes programok,

rögzített; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; időregisztráló készülékek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; autórádiók; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek];

globális navigációs (gps) készülékek; hálózati kommunikációs berendezések; járműsebesség ellenőrző

készülékek; automatikus kormányberendezések járművekhez; szimulátorok járművek kormányozásához és

vezérléséhez; optikai szálak [üvegszálak], optikai kábelek; huzalcsatlakozók [elektromos]; távirányító

készülékek; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátor- és elemtöltők; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; integrált áramkörök; elektromos

relék; túlfeszültség korlátozók; rádiók; sorszámkiadó készülékek; áramátalakítók, transzformátorok;

áram-egyenirányítók; elektromos/elektronikus vezérlőpanelek; elektromos kapcsolók; áramköri megszakítók;

 inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; dugaszok/dugós csatlakozók, dugaljak és elektromos csatlakozók.

 12    Gumiabroncsok, abroncsgumik; forgóvázak vasúti kocsikhoz; sínpályás járművek; lökhárítók vasúti

kocsikhoz; elektromos járművek; lokomobilok; mozdonykerekek; mozdonykeréktengely tartók; kötélpályás

szállítóberendezések és készülékek; gumiabroncsok járműkerekekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti

helyváltoztató eszközök, járművek; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; csúszásgátlók

járműabroncsokhoz; kerekek szárazföldi járművekhez; kerékagyak járművekhez; járműalvázak; futófelületek

járművekhez [szíjgörgők]; ellensúlyok járművek kerekeihez; fékek járművekhez; járműajtók; irányjelzők

járművekhez; fékpofák járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; fékbetétek járművekhez; fékpofák

 járművekhez.

 16    Tányéralátétek papírból; papírtörülközők; papírlapok [írószerek]; nyomtatványok; névjegykártyák; könyvek;

nyomtatott kiadványok; újságok; folyóiratok; képek; fényképek [nyomtatott]; papír vagy műanyag zsákok

[borítékok, tasakok] csomagoláshoz; dobozok kartonból vagy papírból; műanyagfólia csomagoláshoz; irodai

 felszerelés, bútor kivételével; bélyegzők [pecsétek]; íróeszközök.

 37    Építési felügyelet, építészeti ellenőrzés; javítási információk; építési tanácsadás; útburkolat építés; járművek

kenése [zsírozás]; járműkarbantartás; járműtisztítás; járművek hibaelhárítási szolgáltatásai; gépszerelés,

 karbantartás és javítás; számítógépes hardver telepítése, karbantartása és javítása.

 39    Árufuvarozás; szállítás; szállítási információk; szállítási foglalás; forgalmi információk; szállítási logisztika;

a jármű vontatási szolgáltatásai; vasúti közlekedés; raktározás; konténerek kölcsönzése; elektronikusan tárolt

adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; utazási foglalások; futárposta szolgáltatás [postai küldemények vagy

 árucikkek szállítása és kézbesítése].

 41    Tanácsadási, instrukciós szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, workshop-ok szervezése és lebonyolítása [képzés]; kiállítások

 szervezése kulturális vagy oktatási célokra.
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 42    Műszaki projekt tanulmányok; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; minőség-ellenőrzés;

minőségvizsgálat; geológiai kutatás; gépjárművek közlekedési alkalmassági vizsgálata; építési tervek; építési

projektek fejlesztése; számítógépes szoftverek tervezése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes programok és adatok átalakítása [nem fizikai átalakítás]; számítógépes szoftver

tanácsadás; számítógépes rendszerek távfelügyelettel történő monitorozása; elektronikus adattárolás; informatikai

és programozási információk biztosítása web-kapcsolaton keresztül; felhő-alapú számítástechnikai szolgáltatások;

 kartográfiai szolgáltatások.

 ( 111 )  223.340

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 00999

 ( 220 )  2017.03.27.

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

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hamburger, baromfihús, sertéshús, marhahús, grillezett húsok, BBQ húsok.

  32    Sörök, kézműves sörök, craft beer, söralapú italok.

  41    Fesztiválok, gasztronómiai rendezvények, gasztronómiai bemutatók.

 43    Vendéglátóipar, vendéglátás, éttermi szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék,

 étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 111 )  223.341

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01004

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó István, Bábolna

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 111 )  223.342

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01005

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  Falukrém Kft., Mindszentkála (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

 ( 511 )  29    Ajvár, állati velő táplálkozási célra, almapüré, angolszalonna, articsóka (tartósított), burgonyapehely,

disznóhús, disznózsír, dzsemek, erjesztett tej, erjesztett tejes italok étkezési célra, étkezési kókuszolaj, étkezési

kukoricaolaj, étkezési olajok, étkezési szezámolaj, extra szűz olivaolaj, feldolgozott gyümölcsökből válogatás,

guacamole, gyömbérdzsem, gyümölcs alapú snackek, gyümölcs csipsz, gyümölcspép, hagymakarikák, halból

készített élelmiszer termékek, halikra elkészítve, halkonzerv, halfilé, humusz, húskivonatok, ízesített mogyorók,

diók, joghurt, kefir, kimichi, kocsonyák, kolbász, kompótok, lekvár, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola,

mogyorók, elkészített, padlizsánkrém, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek

(gyümölcs alapú -), sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya, chips, szardínia, szárított zöldségek,

szarvasgomba, tahini, tartósított, szezámolaj, tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tejtermékek, tojások, tonhal,

vadhús, vaj, vajkrém, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldségvelőkrém, zöldséges mousse, zselatin,

 zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény, Baozi, bibimbap, bors, briós, burritók, búzacsíra emberi fogyasztásra,

bonbonok [cukorkák], chips [gabonakészítmény], chow-chow [zöldséges ízesítő], chutney [fűszeres ízesítő],

cukorkaáruk, csokoládé, csokoládéalapú italok, desszert mousse-ok [cukrászáru], élelmiszer-ízesítők (illóolajok

kivételével) ételízesítő [fűszer], fagylalt, feldolgozott magvak fűszerezéshez, jégkrém, fűszerek, ízesítők, fűszeres

készítmények ételekhez, fűszerkeverék, fűszernövények, gabonakészítmények, gabonaszeletek, gimbap,

gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru], gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft, húsos piték,

húspástétomok, jiaozi, kapribogyók, kávé, kekszek, kenyér, kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek],

ketchup [szósz], kukoricadara, kukoricapehely, kukorica sült, kurkuma, kuszkusz [búzadara], lepények, lisztalapú

gombócok, lisztből készült tészták, magas protein tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, marcipán, méz,

metélttészta alapú készételek, mustár, nyers tészta, onigiri [rizsgolyók], palacsinták, paprika, őrölt [ételízesítő],

paradicsomszósz, piskóták, pesto, piccalilli (zöldséges fűszeres szósz) pizza, pralinék, pudingok, quiche

[tésztában sült sós sodó], ravioli, snack ételek (gabona alapú -), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sörecet,

spagetti, sűrítőszerek főzéshez, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, szezámmagok [fűszerek], tea, tea alapú

italok, tésztafélék, tésztaöntetek, taco, tápióka, tavaszi tekercs, tésztában sült pástétom, tésztaöntetek, tortilla, zab

 alapú ételek, zabdara, zsemlék, zsemlemorzsa.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  223.343

 ( 151 )  2018.01.02.

 ( 210 )  M 17 01007

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.
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A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 
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