
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  222.994

 ( 151 )  2017.11.17.

 ( 210 )  M 16 03883

 ( 220 )  2016.12.08.

 ( 732 )  D-TEC Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.074

 ( 151 )  2017.11.28.

 ( 210 )  M 17 00206

 ( 220 )  2017.01.20.

 ( 732 )  SBA Group Zrt. 100%, Hatvan (HU)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes és elektronikai eszközökre alkalmazható szoftverek, nevezetesen vállalati könyvelési

 szolgáltatásokhoz kapcsolódó online kommunikációs szolgáltatást biztosító szoftverek.

 42    Ügyvitellel, könyveléssel kapcsolatos szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); vállalati könyvelési

szolgáltatásokhoz kapcsolódó online kommunikációs szolgáltatás, könyvelési szolgáltatások kezeléséhez,

kapcsolattartáshoz, könyvelési dokumentációk, könyvelési nyilvántartások, bevallások, eredménykimutatások,

 mérlegek elektronikus átadására vállalkozó és könyvelő között.

 ( 111 )  223.281

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00251

 ( 220 )  2017.01.25.

 ( 732 )  Lubopa Kft., Hernádnémeti (HU)

 ( 740 )  Dr. Iván Zsolt, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; feldolgozott halak; füstölt hal; halból készített

 élelmiszertermékek; halételek; halgolyók; üveges haltermékek; halak; halpástétomok.

 ( 111 )  223.282

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00890

 ( 220 )  2017.03.20.

 ( 732 )  Szauna Bau 84 Kft., Üröm (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Szauna, infrakabin, sószoba, gőzkamra, egyéb wellness létesítmények berendezései és alkatrészei.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; a szauna-, infrakabin-, sószoba-,

 gőzkamra-, egyéb wellness létesítmények berendezései- és alkatrészei termékekre vonatkozóan.

 37    Szauna-, infrakabin-, sószoba-, gőzkamra-, egyéb wellness létesítmények berendezései- és alkatrészei

 tervezése és kivitelezése.

 ( 111 )  223.283

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00887

 ( 220 )  2017.03.16.

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

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

 ( 541 )  Fedezd fel az igazi tisztaságot!

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

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

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

 ( 111 )  223.285

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00874

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  Baranyi Andrea, Sátoraljaújhely (HU)

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

 ( 541 )  KLONDIKE

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.286

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 01000

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  The Coca-Cola Co., Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A jótett érzése jóízű

 ( 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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  223.287

 ( 151 )  2017.12.19.
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 ( 210 )  M 17 01002

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  223.288

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00252

 ( 220 )  2017.01.25.

 ( 732 )  Boér Gábor, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  KOZESCHNIK és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  43    Kávéházak, vendéglátás.

 ( 111 )  223.289

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00382

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  Axelit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Borok; bor alapú szeszes italok; bor alapú alkoholos italok, a sörök kivételével; bor alapú alkoholos

esszenciák; almaborok; körtebor; gyümölcsborok; bor termékminták; bor alapú alkoholos italt, kivéve sört

 tartalmazó termékminták; bor alapú szeszes ital termékminta.

  41    Oktatás; oktatási vizsgáztatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; távoktatás; sommelier képzés.

  43    Bár szolgáltatások; éttermek; kávéházak; vendéglátóipar; bor kóstoltatás.

 ( 111 )  223.290

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00507

 ( 220 )  2017.02.15.

 ( 732 )  Bandler Bertold 1/3, Sokorópátka (HU)

 Massimiliano Caroletti 1/3, Győr (HU)

 Giancarlo Cirulli 1/3, Roma via Giovanni (IT)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Győr
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.291

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00242

 ( 220 )  2017.01.24.

 ( 732 )  Baga Attila Tamás, Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, élelmezés.

 ( 111 )  223.292

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00904

 ( 220 )  2017.03.21.

 ( 732 )  Pan Hong Ying, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  223.293

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00759

 ( 220 )  2017.03.06.

 ( 732 )  FINDMYHOME Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szántay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.294

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 00534

 ( 220 )  2017.02.16.

 ( 732 )  Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  223.325

 ( 151 )  2018.01.04.

 ( 210 )  M 17 01020

 ( 220 )  2017.03.28.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STAR 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 )  223.326

 ( 151 )  2017.12.28.

 ( 210 )  M 17 01001

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  GEROLYMATOS International, S.A., Kryoneri Attikis (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAMARINE

 ( 511 )  5    Gyógyszerek.

 ( 111 )  223.347

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01156

 ( 220 )  2017.04.07.
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 ( 732 )  Sun Wei Huang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszázsberendezések; készülékek,

 eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; futópadok és edzőtermi gépek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; fűszerek.

 ( 111 )  223.348

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01505

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Pintér Ferenc, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára; diétás

táplálék-kiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő

 személyeknek.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.349

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01522

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Dr. Szilágyi Zoltán, Budapest (HU)

 Dr. Tarr Imre, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Zoltán, Budapest

 ( 541 )  SSMA - Naprakész Hitelesség

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; sportruházat.

  28    Más osztályba nem sorolt sporteszközök, sportfelszerelések.

 35    Reklámozás; marketing szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatási szaktanácsadás; profi sportolók

menedzselése; sportesemények promóciója; sportszemélyiségek promóciója; sportszemélyiségek promóciójával

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és

 szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sporttevékenységgel.

 36    Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi befektetések; finanszírozási szolgáltatások;

sporttevékenységek pénzügyi szponzorálása; értékbecslési szolgáltatások; pénzügyi értékelési szolgáltatások;

sportolók piaci értékének meghatározása, értékbecslése; pénzügyi, tőzsdei információ; pénzügyi

információnyújtás befektetők részére; értékpapír befektetési szolgáltatások; tőzsdei szolgáltatások; sportpiaci

tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei árfolyamjegyzés; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; tőzsdei információk

elemzése; tőzsdei árak és mutatók előkészítése és árajánlatok készítése; tőzsdék szervezése részvények és egyéb

 pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdeügynöki szolgáltatások.

  41    Sportszolgáltatások; sport és kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  223.350

 ( 151 )  2018.01.08.
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 ( 210 )  M 17 01515

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  Steinbach Zsuzsanna 100%, Bóly (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott reklámanyagok; reklámbrosúrák; ajándék papír-írószeráruk.

 35    Vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; grafikus reklámozási szolgáltatások;

 fénymásolási szolgáltatások.

 42    Honlap- és weboldal tervezés; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; honlapok és

weboldalak tervezése; honlapok és weboldalak tervezése és kivitelezése; grafikai tervezés; grafikai tervező

szolgáltatás; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai szolgáltatások;

 számítógépes grafikai szolgáltatások; logók tervezése vállalati arculathoz; egyedi tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.351

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 02081

 ( 220 )  2017.06.27.

 ( 732 )  The Atlantic Ocean Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Budapest

 ( 541 )  FUBA.VI

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.353

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01523

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.357

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01407

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Búza Tímea, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Peszeki Péter, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.

 37    Aszfaltozás, ácsok szolgáltatásai, állványozás, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete

(irányítás), építmények lebontása, építőipari gépek kölcsönzése, épületek (belső) tisztítása, épületek tisztítása

 (külső felületé).

 ( 111 )  223.359

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01061

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  SZEVAFÉM Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Frányó Ágnes, Szeged

  

( 546 )

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

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

 szállításhoz.

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.

 ( 111 )  223.364

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 00811

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, 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); almanachok; asztali alátétek, tányéralátétek

papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok;
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borítékok [papíráruk]; buborékfólia (Műanyag -) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk](2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek

iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz [művészeti

anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer

szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; kártyák; katalógusok;

képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek

[irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; magazinok, revük

[időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok

[metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott kották;

nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák

rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil

[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok

elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz;

papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; pecsétbélyegek (3); pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek;

prospektusok; radírgumik; rajzok (2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek,

ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi

albumok]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta];

szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó

állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők

papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zenélő

 üdvözlőlapok.

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

továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail;

felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való

hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós

műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció;

személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül];

távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés;

 videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek,
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koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; játéktermi szolgáltatások nyújtása;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; 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; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofelvevők kölcsönzése;

 videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása.

 ( 111 )  223.365

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 00947

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység; sport- és rekreációs eszközök kölcsönzése.

 ( 111 )  223.366

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01715

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  Media Investment Partners Kft., Budapest (HU)

  

( 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 )  223.367

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01716

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  Lucai Balázs, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  223.368

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01717

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  SignalRank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szür Zoltán, Budapest

 ( 541 )  SignalRank

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.369

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 02179

 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  Brands and More Hungary Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

5    Fertőtlenítő szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  223.370

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 02181
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 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  Kürtös Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi vendéglátás; parti szerviz; gyorséttermi és utcai étkeztetés.

 ( 111 )  223.371

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 02408

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  BELUPO, Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LUCUS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek.

 ( 111 )  223.373

 ( 151 )  2018.01.09.

 ( 210 )  M 16 01651

 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Extreme Activity

 ( 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).

 ( 111 )  223.374

 ( 151 )  2018.01.09.

 ( 210 )  M 16 01652

 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Extrém Activity

 ( 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).

 ( 111 )  223.380

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01013

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Duna Aréna

 ( 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).
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  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáru (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.381

 ( 151 )  2018.01.11.

 ( 210 )  M 17 01684

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 )  223.410

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01265

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  Kopócsy Anna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatások, bisztró.

 ( 111 )  223.411

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01266

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  Forest Hungary Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  Grawa

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

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

 ( 111 )  223.413

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01274

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1/1, Esztergom (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 2. szám, 2018.01.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M161



 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

gleccserszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; korrekciós lencsék [optika]; látásjavító

szemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüvegek; nyers lencsék látáskorrekcióhoz;

orrtámaszok napszemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; receptre felírt

napszemüvegek; szárak napszemüvegekhez; szemészeti üveglencsék; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok;

szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából;

borítók napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg lencsék; napszemüveg

tokok; napszemüvegtartó zsinórok; optikai lencsék napszemüvegekhez; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüvegpántok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; zsinórok napszemüvegekhez; zsinórok

 napszemüveghez.

 ( 111 )  223.414

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 00715

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  Révész Róbert 50%, Budapest (HU)

 Révészné Bánkuti Edina Katalin 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  223.415

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01882

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  CLEVERJOB Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dávid Judit Mária, Cegléd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Virslik; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek;

teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; raguk;

marhahús pogácsa; marhahús; máj; konyhakész marhahús; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek

 pitékhez; hússzeletek; hot dog virslik; hamburgerek, húspogácsák; ajvár [tartósított paprika].

 35    Apróhirdetések; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetési szolgáltatások; árusító

standok bérbeadása; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; áruértékesítéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények
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szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók;

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs

hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél zenéjének

népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus

médián, főként interneten keresztül; hirdetés magazinokban; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási

szolgáltatások; marketing kampányok; marketing szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; munkaerő

toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; partnerprogram-marketing; online reklámozás;

 rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing.

 43    Étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; mobil catering szolgáltatások;

receptekkel kapcsolatos tanácsadás; vendéglátás; büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel- és italkészítés;

étel előkészítés; ételek és italok biztosítása bisztrókban; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; főzési

tanácsadás; főzőeszközök bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; grilléttermek; gyorséttermek,

snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; létesítmények

 biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 111 )  223.416

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01998

 ( 220 )  2017.06.20.

 ( 732 )  Michael Davidson, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Higiéniai törlőkendők; női higiéniai tisztító törlőkendők; fürdőkészítmények; gyógynövények fürdéshez;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; bőrápoló készítmények (3 as osztály); napsugárzást szűrő és napfény ellen

védő kozmetikai tapaszok bőrre; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy

dezodorálási célra [piperecikkek]; nem gyógyhatású intim zuhanyok; nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni

 krém; dezodorok és izzadásgátlók; szájhigiénés készítmények; smink.

5    Tisztasági betétek; fehérneművédő tisztasági betétek; tisztasági betétek; tisztasági betétek, intimbetétek;

tamponok; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás termékek nőknek; egészségügyi tamponok;

menstruációs tamponok; tamponok; tamponok [egészségügyi]; gyógyszeres vattapálcikák, tamponok; tamponok

gyógyászati célokra; tamponok orvosi használatra; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; intim higiéniás

szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; eldobható betétek inkontinenciában szenvedőknek;

inkontinencia betétek; inkontinencia lepedők; inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák

csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia pelenkák és betétek; cellulóz pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; Egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; eldobható

bélések inkontinencia pelenkákhoz; eldobható cellulóz inkontinencia betétek; eldobható cellulóz inkontinencia

pelenkák; eldobható inkontinencia betétek; eldobható papír inkontinencia pelenkák; eldobható papírpelenkák

inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek; papír pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; papírpelenkák inkontinenciában szenvedőknek; pelenkanadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; ruhák inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia nadrágok; egészségügyi

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek;

inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek;
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"menstruációs" termékek; higiéniai készítmények és cikkek; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás

termékek nőknek; menstruációs betétek; menstruációs fehérnemű nőknek; menstruációs tamponok; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerek a menstruációs ciklus szabályozására; menstruációs fájdalom

kezelésére szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; fájdalomcsillapító balzsamok; fájdalomcsillapító

krémek; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító tapaszok; hüvely síkosítására szolgáló készítmények;

hüvelygomba elleni szerek; hüvelynedvesítők; hüvelysíkosítók; kúpok (végbél- vagy hüvely-); hüvelyöblítők;

herbateák; herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; cigarettaként

elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek;

gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában; fertőtlenítő szerek; csíraölő

[fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek kórházi használatra; húgyúti

fertőtlenítő szerek; fertőzésgátló szerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőzésgátló termékek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; bébiételek; tejporok [csecsemők számára készült

élelmiszerek/bébiételek]; aranyér elleni készítmények; aranyér elleni kenőcsök; bőrkeményedés elleni

készítmények; kötszerek; kötszerek a szájüregben történő felhasználásra; egészségügyi kötszerek; gyógyászati

kötszerek és applikátorok; tapadós, ragasztós felületű kötszerek; szagtalanítók és légtisztítók; szájonát szedhető;

fájdalomcsillapítók; szájon át szedhető fogamzásgátlók; szájspray-k gyógyászati használatra; herbateák

 [gyógyhatású italok].

 10    Menstruációs csészék; hüvelyi [vaginális] fecskendők; hüvely irrigátorok; hüvelytágítók; hüvelytükör;

műanyag hüvelykujj-védők az ujjszopás megakadályozásához; injekciós hüvelyek gyógyászati használatra;

inkontinencia ágybetétek; inkontinencia csökkentésére használt berendezések: orvosi bútorok és ágyak, a betegek

mozgatására alkalmas eszközök; gumilepedők inkontinenciához; inkontinencia lepedők; inkontinencia lepedők

csecsemők számára; inkontinencia lepedők kisgyermekek számára; matracvédők inkontinencia esetére; orvosi

ruházat; latex kesztyűk orvosi használatra; egyujjas orvosi kesztyűk; női vizelési inkontinencia eszközök;

 hímvessző pelenkák; aranyerek gumiszalagos elkötésére szolgáló eszközök.

 ( 111 )  223.417

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 00724

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  László Attila, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Maróti Gyöngyvér, Vecsés

  

( 546 )

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

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok;

élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés] ; karaoke szolgáltatások

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; televíziós; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack
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bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

 étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); vendéglátás.

 ( 111 )  223.418

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02224

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  Rilek Hungary Kft., Gávavencsellő (HU)

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

 ( 541 )  ROLF THE WOLF

 ( 511 )  30    Szendvicsek; göngyölt szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; salátát

tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; vadhúst tartalmazó szendvicsek; őzhúst tartalmazó

szendvicsek; szarvashúst tartalmazó szendvicsek; vaddisznóhúst tartalmazó szendvicsek; vadkacsát tartalmazó

szendvicsek; kézműves szendvicsek Paillasse kockában; vadhúst tartalmazó hamburgerek; vadhúst tartalmazó

 sajtburgerek; metélt tészta, nudli, galuska [desszertek].

 32    Alkoholmentes szénsavas italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; energiaitalok; koffein tartalmú

energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; Lager sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök;

kézműves sörök; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; Porter [sör]; sörök és sörtermékek; sörök; söralapú koktélok;

citromos sör [shandy]; sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; ásványi

 anyagokkal dúsított sörök.

 ( 111 )  223.419

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02223

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  Rilek Hungary Kft., Gávavencsellő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Szendvicsek; göngyölt szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; salátát

tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; vadhúst tartalmazó szendvicsek; őzhúst tartalmazó

szendvicsek; szarvashúst tartalmazó szendvicsek; vaddisznóhúst tartalmazó szendvicsek; vadkacsát tartalmazó

szendvicsek; kézműves szendvicsek Paillasse kockában; vadhúst tartalmazó hamburgerek; vadhúst tartalmazó

 sajtburgerek; metélt tészta, nudli, galuska [desszertek].

 32    Alkoholmentes szénsavas italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; energiaitalok; koffein tartalmú

energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; Lager sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök;

kézműves sörök; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; Porter [sör]; sörök és sörtermékek; sörök; söralapú koktélok;

citromos sör [shandy]; sör alapú italok; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörízű italok; ásványi

 anyagokkal dúsított sörök.

 ( 111 )  223.420

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01216

 ( 220 )  2017.04.13.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bába Julianna, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.422

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01273

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  DEHU GmbH, München (DE)

 ( 740 )  Raposa Gergely, Budapest

 ( 541 )  DEHU

 ( 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.423

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01279

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  MARSO Kft., Nyíregyháza-Rozsrét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.424

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01280

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  MARSO Kft., Nyíregyháza-Rozsrét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.425

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01281

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  MARSO Kft., Nyíregyháza-Rozsrét (HU)

 ( 541 )  MARSO

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.426

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01276

 ( 220 )  2017.04.20.

 ( 732 )  ADVENIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  223.427

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01282

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Szabó Eszter, Veresegyház (HU)
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 Tamásné Márton Marianna, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadvány, könyv, folyóirat.

  39    Utazásszervezés, helyfoglalás.

  41    Nevelés; oktatás, rendezvényszervezés, kulturális tevékenység.

 ( 111 )  223.428

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01283

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  Groma Klára 40%, Budapest (HU)

 Lenkei Beáta Gabriella 60%, Budapest (HU)

 ( 541 )  FLEXIT

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatás; edzési (fitnesz) tanácsadási szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesszel

kapcsolatos képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos képzési

szolgáltatások; gyakorlati képzés; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online, nem letölthető videók

biztosítása; ortopéd gyógyászattal kapcsolatos képzési szolgáltatások; pedagógiai technikákkal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; tanfolyamok, képzések szervezése; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási

 szolgáltatások; továbbképzés; testmozgással kapcsolatos oktatás.

 42    Fizikai rehabilitáció; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások;

gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; terápiás

 szolgáltatások.

  44    Felmérések, mérések és feltárás; tudományos kutatás és fejlesztés.

 ( 111 )  223.429

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01372

 ( 220 )  2017.04.27.

 ( 732 )  Clearwater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Bajkó Eleonóra és Tóth Imre, Dunakeszi

  

( 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    Vendéglátés, ezen belül bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  223.430
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 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02036

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VAGIRUX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.431

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01147

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Szabó László 50%, Besenyszög (HU)

 Pinka Péter Pál 50%, Pápa (HU)

  ( 546 )

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

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

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

kagylóhéj; tajték; sárga ámbra; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.432

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01152

 ( 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).
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 ( 111 )  223.433

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00998

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  dr. Váradi Szabolcs, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Obstermann's ALMAVIT Gyerekvitamin

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  223.434

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02034

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  REWELLFEM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.435

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01148

 ( 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 )  223.436

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00328

 ( 220 )  2017.02.01.

 ( 732 )  Do-Do MM Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )
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 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, gyümölcs- és zöldséglevek; izotóniás italok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az

 ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok.

 35    Kis- és nagykereskedelem, reklámozás az alkoholmentes italok, gyümölcs- és zöldséglevek; izotóniás italok,

 az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok termékkörében.

 ( 111 )  223.437

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00386

 ( 220 )  2017.02.06.

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

 ( 541 )  LILY

 ( 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.

 ( 111 )  223.438

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00180

 ( 220 )  2017.01.18.

 ( 732 )  Víg Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém nyílászárók, ablakok; ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők;

ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből;

ablakvasalások; ablakzárók, acélredőnyök; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek,

ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; alumínium; biztonsági fémláncok;

borítólemezek fémből (építés); fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromoe); fémablakok;

fémajtók; fém ajtókeretek; fém kapucsengők, nem elektromos; fémkapuk; fémkerámiák; fémkeretek

építményekhez; fémpadlók; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből;

merevítőlemezek; nyomócsövek fémből; orsók fémből flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok

fémből; padlóburkolólapok fémből; párkánydíszek fémből; sarokvasak, szögvasak; sínek fémből; sínhevederek,

csatlakozólemezek; szegecsek, fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; tetőfedések fémből; tolózárak;

tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből (épületekhez);

zárak fémből, nem elektromos; zárólemezek, csőburkolatok építményekhez; záróreteszek, zárócsapszegek;

 zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz, árnyékolástechnikai eszközök.

  17    Tömítőanyagok nyílászárókhoz.

  19    Nyílászárók, ablakok.

  35    Nyílászárók és kiegészítők forgalmazása, árnyékolástechnikai eszközök forgalmazása.

 ( 111 )  223.439

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02035

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VAGISOFT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  223.441

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00582

 ( 220 )  2017.02.21.

 ( 732 )  Sager Pharma Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mácsai Péter, Érd

 ( 541 )  Imorevin

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

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

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

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

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

 ( 111 )  223.442

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00996

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Roteberg Kft., Kőröshegy (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.443

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01203

 ( 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 )  223.444

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01202

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  PRIMAENERGIA ZRT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zita, Budapest

  ( 546 )
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 ( 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 )  223.445

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01201

 ( 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 )  223.446

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01200

 ( 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.
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 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  223.447

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01206

 ( 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 )  223.448

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01205

 ( 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 )  223.449

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01204
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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 )  223.450

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01326

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Leviathan Solutions Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

készülékek; mágneses adathordozók; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez;

áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók;

árammérők, ampermérők; automatikus időkapcsolók; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez;

berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betörésgátló riasztókészülékek; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosítékok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák];

csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó

berendezés]; csengők [figyelmeztető berendezések]; detektorok; digitális jelek; dugók, csatlakozó aljzatok és más

kapcsolások [elektromos csatlakozások]; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására;

elektromos ajtócsengők; elektromos átalakítók; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos kerítések;

elektromos riasztócsengők; elektromos zárak; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus

belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus jeladók; fekete

dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; füstjelző berendezések; gazométerek

[mérőműszerek]; GPS készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó

készülékek; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált

áramkörök; interaktív érintőképernyős terminálok; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos

berendezések; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi

feldolgozó egységek; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; okosgyűrűk; okoskarórák;

okostelefonok; okosszemüvegek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; rádiós személyhívók; rádiótelefon készülékek; riasztók;

sorszám kiadók; számítógépes hardver; számítógépes programok; számítógépes programok, rögzített (1);

számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógéphez kialakított

perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek; szirénák; távirányító készülékek; tesztelő készülékek nem

 gyógyászati használatra; videokamerák; videotelefonok; vonalkód leolvasók.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus

adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok

vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése

érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

internetbiztonsági szaktanácsadás; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés]; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; számítástechnikai tanácsadás;

számítógépes adathelyreállítás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás;

személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése

érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  223.451

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01219

 ( 220 )  2017.01.04.

 ( 732 )  TERMINDEX Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.452

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01208

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  Eliz Trade Kft 50%, Pusztazámor (HU)

 Nagy Krisztián 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szathmári Erzsébet, Tárnok
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( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylaltos italok; kávé alapú jeges italok; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylaltok; előkészített kávés

italok; eszpresszókávé; főként kávét tartalmazó italok; ízesített kávék; jegeskávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú

italok (affogato); kávé; kávé alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé esszencia; kávé esszenciák és

kávé kivonatok keveréke; kávé kifőtt formában; kávé tejjel; kávéból készült italok; kávéesszenciák; kávéitalok;

kávékivonatok; kávékoncentrátumok; kávépárnák; kávés tasakok; készítmények italokhoz [kávé alapú]; tejes

 kávéitalok.

 32    Jeges gyümölcsitalok; smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok].

 43    Alkoholos italok felszolgálása; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételkészítés; kávéház; kávéházak;

 kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai.

 ( 111 )  223.453

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01207

 ( 220 )  2017.04.13.

 ( 732 )  Római Sas Magyar Érintettségű Lovagjainak Nemzetközi Egyesülete, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Karitatív tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések, adományok gyűjtése, jótékonysági szolgáltatások.

 41    Nevelés; oktatás; továbbképzés; konferenciák, kiállítások, bemutatók szervezése; kulturális,

hagyományőrzés célú tevékenység; szabadidő programok szervezése; kulturális, hagyományőrző találkozók

 szervezése és továbbképzések, könyvkiadás, vallási oktatás, vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok.

  45    Misszionárius szolgáltatások, vallási szolgáltatások, istentiszteletek, vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  223.455

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01331

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DREAMLAND

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

 bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
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 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  223.456

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01328

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.457

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01327

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Provident-Adunk a terveire

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás) .

 ( 111 )  223.458

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 16 03300

 ( 220 )  2016.10.17.

 ( 732 )  Dobos Dániel 50%, Pécs (HU)

 Dobos János Tamás 50%, Pécs (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.

  43    Vendéglátás/élelmezés.

 ( 111 )  223.475

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01612
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 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Optimus Mercator Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém ajtó, biztonsági ajtók.

  35    Fém ajtó, biztonsági ajtók kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

  37    Fém ajtók, biztonsági ajtók szerelése, javítása.

 ( 111 )  223.476

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01508

 ( 220 )  2017.05.10.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 )  Aranytartalék

 ( 511 )  36    Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 111 )  223.477

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01629

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Dénes Zsófia, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.478

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02056

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  PILIS'91 Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 )  Pityókás

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes ital sörök kivételével.

 ( 111 )  223.480

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00939

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  Mária Út Közhasznú Egyesület, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Galgócziné dr. Szabó Zsófia, Velence

  ( 546 )
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 ( 511 )   45    Vallási szolgáltatás.

 ( 111 )  223.481

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00941

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  Mária Út Közhasznú Egyesület, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Galgócziné dr. Szabó Zsófia, Velence

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.482

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01733

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  Accelsiors Kutatásszervező és Tanácsadó Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth István Péter, Budapest

 ( 541 )  biosimsforum.com

 ( 511 )  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).

 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 )  223.484

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01554

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  Kovács Krisztina, Kartal (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

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

 ( 111 )  223.486

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01655

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Rackhost Zrt., Szeged (HU)
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 ( 740 )  Csapó Gergely Gábor, Szeged

 ( 541 )  RACKHOST

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); domain nevek menedzsmentje és domain nevekkel

 kapcsolatos adminisztrációs szolgáltatások.

 ( 111 )  223.487

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01557

 ( 220 )  2017.05.12.

 ( 732 )  Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FEBI

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), kivéve járműalkatrészek.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás), kivéve járműalkatrészek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), kivéve járműalkatrészek.

 ( 111 )  223.488

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01550

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  Jákó Eszter Júlia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ezen szolgáltatások egyike sem kapcsolódik az

 energia-szolgáltatásokhoz.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ezen szolgáltatások egyike sem kapcsolódik az

 energia-szolgáltatásokhoz.

 ( 111 )  223.489

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00978

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)
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 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LE GARAGE

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; éttermi- és vendéglátás szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi

tevékenység; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése

elsődlegesen gasztronómiai és vendéglátás témakörben; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése

 elsődlegesen gasztronómiai és vendéglátás témakörben; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása.

 36    Üzlethelyiségek bérbeadása, kereskedelmi célú helyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása; ingatlanok

 bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.

 43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, utcai étkeztetés; snack bárok; büfék, étkezdék, kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; ételszobrászat.

 ( 111 )  223.496

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01447

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Gáspár Gábor 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, 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.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

A rovat 95 darab közlést tartalmaz. 
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