
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  223.295

 ( 151 )  2017.12.19.

 ( 210 )  M 17 02004

 ( 220 )  2017.06.20.

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

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.352

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01621

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Processfilm Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Időmérő eszközök és órák.

  37    Órajavítás.

 ( 111 )  223.354

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01512

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  Carlsberg Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Bence, Budapest

 ( 541 )  A Te pillanatod!

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.355

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01415

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Laczkó Zsuzsanna, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  223.356

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01414

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Ka2al

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.358

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01402

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Berényi Benjámin, Törökbálint (HU)

 ( 541 )  PÉNTECH

 ( 511 )  35    Üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

 kapcsolatban.

  36    Pénzügyi infornmációs szolgáltatások, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].

  42    Szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.360

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01413

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  kinderpitch

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.361

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01412

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Ka2al funpitch

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 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 )  223.362

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01411

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  funpitch

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.363

 ( 151 )  2018.01.08.

 ( 210 )  M 17 01410

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Bárány József, Buják (HU)

 ( 541 )  NOVO QUADRATUM

 ( 511 )  20    Bútorok, bútor elemek, térelválasztók, polcrendszerek, falburkolatok, dekorációs elemek, belsőépítészeti

 elemek.

 ( 111 )  223.382

 ( 151 )  2018.01.12.

 ( 210 )  M 17 01043

 ( 220 )  2017.03.30.

 ( 732 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 )  1014

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  223.383

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 16 00790

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Konyhakész húsok; fagyasztott, feldolgozott hústermékek; formázott, panírozott húskészítmények.

 ( 111 )  223.384

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 16 02653
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 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Konyhakész húsok; fagyasztott, feldolgozott hústermékek; formázott, panírozott húskészítmények.

 ( 111 )  223.385

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 16 02654

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Konyhakész húsok; fagyasztott, feldolgozott hústermékek; formázott, panírozott húskészítmények.

 ( 111 )  223.386

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 00788

 ( 220 )  2017.03.07.

 ( 732 )  LUCIA STÚDIÓ Ruhatervező és Készítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.387

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01160

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  D-LINE FASHION Divattervező, Ruhaipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bezsilla Katalin, Budapest
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( 546 )

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

  42    Divattervezés.

  45    Ruhakölcsönzés, estélyi ruha kölcsönzés.

 ( 111 )  223.388

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01166

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.389

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01491

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  Crazy Flash Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  223.390

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01492

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  Duhonyi András 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ásványi töltőanyagok ipari használatra; ásványi töltőanyagok gyártásban történő felhasználásra.

  16    Csomagolóanyag kartonból; hullámkarton.

  19    Agglomerált parafa építkezéshez; alakításra alkalmas fa; faborítás; mesterséges fa; préselt parafa.

  27    Falburkolatok parafából; parafa burkolólapok; parafa tapéta.

 40    Anyagok egyéni igény szerinti összerakása mások számára; anyagok összeállítása mások megrendelése

 szerint; áruk egyedi gyártása.

 ( 111 )  223.391

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01493

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  Birinyi Nóra, Maklár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Savanyított zöldségek; szárított zöldségek; üveges zöldségek; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez;

aszalt gyümölcskeverékek; liofilizált zöldségek; gyümölcssajtok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek;

 gyümölcsbefőttek.

 30    Tealevelek; teakeverékek; gyógynövény forrázatok [nem gyógyászati használatra]; gyógynövény

 készítmények italkészítéshez; ecetek; fűszerek.

  44    Kertészet; kertészeti tanácsadás; kertművelés; dietétikai tanácsadás; gyógynövényes orvoslás.

 ( 111 )  223.392

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01590
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 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  HUNGÁRIA PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  NAGY Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Alkohol alapú tüzelőanyag, üzemanyag; alkohol [üzemanyag, tüzelőanyag]; ásványi üzemanyag,

tüzelőanyag; benzin üzemanyag; benzin; dízelolaj; etanol [tüzelőanyag, üzemanyag]; gazolin, benzin;

gázüzemanyagok; kenőolaj; kenőzsír; könnyűbenzin; motorolaj; porlasztott üzemanyag-keverékek; szilárdított

 gáz [tüzelőanyag, üzemanyag]; üzemanyagok, tüzelőanyagok.

7    Járműmosó berendezések; üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára;

 üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és hajtóművekhez.

 37    Járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;

 járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek tisztítása.

 ( 111 )  223.393

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01593

 ( 220 )  2017.05.15.

 ( 732 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt. dr. Török Éva, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.394

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01595

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Mohács Város Önkormányzata, Mohács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Díszítő mágnesek, dekorációs hűtőmágnesek.

  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; műanyag

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
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  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; megmunkálatlan vagy félig

 megmunkált üveg, kivéve az építéshez üvegeket; üveg-, porcelán áruk.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű.

  25    Ruházati cikkek.

  26    Csipkék és hímzések.

  28    Játékok és játékszerek; busó maszkok.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.395

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01596

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  GLOBAL EXPORT-IMPORT Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.396

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01597

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Orosi Levente, Tahitótfalu (HU)

 ( 541 )  EGYEDI igények - AXTEK megoldások

 ( 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).
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 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).

  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).

 ( 111 )  223.397

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01710

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  Delton Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  aronax

 ( 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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  223.398

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02440

 ( 220 )  2017.08.02.

 ( 732 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  223.399

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01711

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  Delton Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  eronax

 ( 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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  223.400

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01713

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  Immobilia Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.401

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02055

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Zádori Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  FITT Andi

 ( 511 )   30    Liszt; süteményporok.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail; internetes fórumok biztosítása.

 41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); fitneszórák vezetése; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése;

 stúdiószolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); életmód- és táplálkozási tanácsadás.

 ( 111 )  223.402

 ( 151 )  2018.01.15.
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 ( 210 )  M 17 02057

 ( 220 )  2017.06.21.

 ( 732 )  BI-KA Logisztika Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.403

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02168

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  LuckyPhones Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; kereskedelmi és vásárlói

információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti elemzési, kutatás és

 információs szolgáltatások; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 41    Elektronikus publikációk; folyóiratok multimédiás megjelentetése; hírközlő szolgáltatások; írott szövegek

szerkesztése; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

 szolgáltatásokat); on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások.

 ( 111 )  223.404

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02170

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEDBLADE

 ( 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
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szolgáltatások szórakoztatási célokra, audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés,

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

stúdiók részére, televíziós világítóberendezések kölcsönzése, színpadi világító felszerelések bérbeadása,

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 )  223.405

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02173

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  Gumiller Ferenc, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Berényi Ügyvédi Iroda, Szombathely

 ( 541 )  Dr. Siesta

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

 ( 111 )  223.406

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02286

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  ADEKA CORPORATION, Arakawa-ku, Tokyo (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ADK STAB

 ( 511 ) 1    Antioxidánsok ipari használatra; nukleáló anyagok; tisztító, derítő anyagok; fénystabilizátorok; ibolyántúli

sugarakat elnyelő anyagok; égéskésleltető anyagok; antisztatikus készítmények nem háztartási használatra;

 fémdezaktivátorok; vegyi adalékanyagok gyantákhoz.

 ( 111 )  223.407

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02396

 ( 220 )  2017.07.25.

 ( 732 )  Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 100%, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Pulykahúst tartalmazó diétás termékek gyermekek és betegek részére.
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 29    Pulykahús; pulykahús termékek; pulykából készült hús, húskocsonya, húskivonatok, húskonzervek,

 tartósított és fagyasztott hústermékek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; pulykából készült élelmiszer - ide értve a friss árut is -

nagykereskedelme és kiskereskedelme; pulykából készült élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a

kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő

 értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 111 )  223.408

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02401

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  Kuantum Property Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CENTRÁL PALOTA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.409

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 02632

 ( 220 )  2017.08.21.

 ( 732 )  Immobile Worldwide Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIAF

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.412

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 01342

 ( 220 )  2017.04.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdai termékek.

  28    Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

  30    Kávé, tea, kakaó, cukor.

 35    Hirdetés, kiskereskedelmi, irodagépek kölcsönzése, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi

 adminisztráció, irodai munkák.

  36    Biztosítás, értékpapír ügyletek, pénzműveletek, ingatlanügyletek.

  37    Építkezés, javítás, installáció.

  38    Távközlés.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, szállítmányozás, garázsszolgáltatás, parkolás és

 járműőrzés, hírlapterjesztés, szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, lapkiadás, kiadói tevékenység.

 42    Postai tevékenység, korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatás és vendéglátás, számítástechnikai

eszközök kölcsönzése, szoftverkészítés, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, műszaki tesztelés és elemzés,

 nyomdai szolgáltatás (nyomdaipariszolgáltatás).

 ( 111 )  223.421

 ( 151 )  2018.01.15.

 ( 210 )  M 17 00331

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Szerencs Város Önkormányzata, Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukor.

 ( 111 )  223.440

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01140

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Hong Kong Trade Development Council, Wanchai (HK)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, promóciós és marketing szolgáltatások; reklámterjesztés; üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; segítségnyújtás üzleti tájékoztatásban; segítségnyújtás vállalat működtetéshez; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; üzleti közvetítési szolgáltatások harmadik felek számára partnereket találni exporthoz,

beszerzéshez, befektetésekhez, jogi szolgáltatásokhoz és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szakmai

szolgáltatáshoz; üzleti-, szakmai- és kereskedelmi kiállítások és vásárok megszervezése és lebonyolítása; szakmai

bemutatók, rendezvények és promóciós célú árubemutatók megszervezése és lebonyolítása; üzletvezetés; irodai

adminisztrációs szolgáltatások és irodai szolgáltatások; marketing és promóciós szolgáltatások, árubemutatási

szolgáhatások értékesítéshez; ügynöki szolgáltatások üzleti bemutatók szervezésére, ügynökségi szolgáltatások

nemzetközi piacokra történő üzleti utak megszervezésére; üzleti értékelések; üzleti konzultáció; üzleti

vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési konzultáció; kereskedelmi információs ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba történő begyűjtése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában

és működtetésében; számítógépes fájlkezelés; szabadtéri reklámozás; közönségszolgálati szolgáltatások;

reklámszövegek publikálása; hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek; értékesítési promóciós

szolgáltatások; statisztikai információk; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; televíziós

hirdetések; televíziós reklámok, árubemutatók; reklámanyagok, röplapok, áruminták terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vagy hirdetési célú kiállítások megszervezése; marketing

tanulmányok és kutatások; kereskedelmi vagy hirdetési célú szakmai vásárok megszervezése; üzletre és

kereskedelemre vonatkozó információk nyújtása egy globális számítógép hálózaton keresztül; egyedi üzleti

 partner közvetítési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.454

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01332
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 ( 220 )  2017.04.25.

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

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FAMILYLAND

 ( 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;

 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 )  223.459

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02189

 ( 220 )  2017.07.06.

 ( 732 )  Gosztolai Adrienn, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász];

erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kulcstokok; lánchálós erszények; levéltárcák;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák; vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba; párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok;

 tornazsák.

 ( 111 )  223.460

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01972

 ( 220 )  2017.06.16.

 ( 732 )  UNIQUA Insurance Group AG, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Kozma Dávid LL.M., Budapest

 ( 541 )  Cherrisk

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.461

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02188

 ( 220 )  2017.07.06.

 ( 732 )  Gosztolai Adrienn, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász];

erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kulcstokok; lánchálós erszények; levéltárcák;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknek.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák; vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba; párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok;

 tornazsák.

 ( 111 )  223.462

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02186

 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Maradandót alkotunk

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.463

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00812

 ( 220 )  2017.03.10.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 )  BRAVO COOL

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek.

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
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ecsetek;tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék;

almanachok; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; 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.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árukbemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; közvélemény kutatás; marketing;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámszövegek publikálása;

adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gépírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;
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kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás

reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];

konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés;

szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos

üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti

könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; 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; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratokon-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; pályaválasztási tanácsadás; riporteri szolgáltatások; szövegek leírása, nem reklámcélú

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 3. szám, 2018.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M266



szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek,

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.

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

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

fejlesztése, licencbe adása és lízingelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyűjtése, tárolása,

kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idő

bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása, szerzőijogi

ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok; beltéri dekoráció

tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];

elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés;

gyapjú minőségértékelése; 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; internetes

 keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés].

 ( 111 )  223.464

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01840

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, 78220 Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

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

  43    Étel- és italszolgáltatás; időszakos szállásadás.

 ( 111 )  223.465

 ( 151 )  2018.01.16.
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 ( 210 )  M 17 01742

 ( 220 )  2017.05.29.

 ( 732 )  Gun Brokers Hungary Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 )  Combat Zone

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.466

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01620

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Dr. Hadházy Tamás 50%, Nyíregyháza (HU)

 Dr. Hadházy Péter 50%, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.467

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01408

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  GALLFOOD Pulykafeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  223.468

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01616

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Öhm-Fódi Edina Márta, Nárai (HU)

 Öhm László, Nárai (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.469

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01615

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Öhm-Fódi Edina Márta, Nárai (HU)

 Öhm László, Nárai (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.470

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02185

 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  JMM Consulting Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 )  223.471

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01731

 ( 220 )  2017.05.26.

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

 ( 740 )  Horváth István Péter, Budapest

  ( 546 )

 ( 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 )  223.472

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01619

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Kebabos.hu Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Regős és Márton Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.473

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 02187

 ( 220 )  2017.07.06.

 ( 732 )  Nobilis Zrt., Mátészalka (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; aszalványok, zselék, lekvárok (dzsemek),

 kompótok; étkezési magok, magkeverékek; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek és keverékeik.

 30    Édesipari termékek, csokoládéval bevont szárított gyümölcsök, zöldségek magok, fehéjjal bevont szárított

gyümölcsök, zöldségek, magok, méz, mézzel bevont szárított gyümölcsök zöldségek, magok; chipsek, snackek,

 műzlik, fűszerek.

 ( 111 )  223.474

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01617

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Öhm-Fódi Edina Márta, Nárai (HU)

 Öhm László, Nárai (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.483

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00693

 ( 220 )  2017.02.28.

 ( 732 )  Funny-Box Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Pivarnyikné dr. Juhász Emőke, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok. (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
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.485

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01770

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Sheraton International IP, LLC, Delaware államban bejegyzett cég, Connecticut (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan szolgáltatások, ingatlan bróker tevékenység; ingatlanok megszerzése, ingatlantőke megosztása,

ingatlanok, közös tulajdonú ingatlanok, lakások tulajdonlásának kezelése és szervezése; ingatlanok befektetése,

ingatlankezelés, ingatlanok időszakos bérbeadása és lízingje, beleértve közös tulajdonú ingatlanok és lakások

 lízingelése.

  43    Étel- és italszolgáltatás; időszakos szállásadás.

 ( 111 )  223.491

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01660

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Deli Zsolt Attila 100%, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  RePlast

 ( 511 )   17    Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra.

  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok.

 ( 111 )  223.492

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01551

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Puchardt Anita, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység; szórakoztatás; zenés műsorok szolgáltatása.

  43    Vendéglátás; kávéházi szolgáltatás.

 ( 111 )  223.493

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01555

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  Kovács Krisztina, Kartal (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Kartal
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( 546 )

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

 ( 111 )  223.494

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01556

 ( 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 )  223.495

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01446

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aradszki Dea, Budapest

 ( 541 )  SPRINGDAY

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  223.502

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01268

 ( 220 )  2017.04.20.

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

 ( 740 )  Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tom Controll

 ( 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 )  223.503

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01277

 ( 220 )  2017.04.20.
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 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  Virtus pálinka különlegesség

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  223.504

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 16 03947

 ( 220 )  2016.12.15.

 ( 732 )  Zügn Károly, Sopron (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpár alkatrészek és felszerelések, valamint gépkocsi alkatrészek és felszerelések.

  37    Kerékpárok javítása, szerelése és szervizelése.

 ( 111 )  223.505

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 16 03835

 ( 220 )  2016.12.02.

 ( 732 )  Vantap Hungária Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Grand Hotel Savoy

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

szállodai üzletvezetés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

  36    Szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kantinok büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák,

panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 (tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás.

 ( 111 )  223.506

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 16 03836

 ( 220 )  2016.12.02.

 ( 732 )  Vantap Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Grand Hotel Savoy Budapest

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

szállodai üzletvezetés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

  36    Szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kantinok büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák,

panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 (tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás.

 ( 111 )  223.507
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 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 00915

 ( 220 )  2017.03.21.

 ( 732 )  V-SEGAL Gasztronómiai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Segal Emese, Budapest

 ( 541 )  BESZÉLŐ CSILLAGKÉPEK

 ( 511 )  35    Asztrológiai képzéssel, elemzéssel, horoszkópkészítéssel, -elemzéssel kapcsolatos termékek - ezek

 bemutatására szolgáló kártyacsomag - reklámozása, kereskedelme.

  41    Asztrológiai képzés, elemzés.

  45    Horoszkópkészítés, -elemzés.

 ( 111 )  223.508

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01705

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;

 sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  223.509

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01706

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;

 sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  223.510

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01823

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  JBK

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]
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tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal
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tervező és készítő szolgáltatások weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés weboldal kezelési szolgáltatások;

weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal hálózatok

tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weblapok

készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőség javításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és karbantartása internetes

hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez; szoftverek karbantartása

internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati

műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver testreszabása; szoftver

készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése,

frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott weblapok létrehozása és

karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép programok felhasználói igények

szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja; számítógép programok telepítése;

számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és kommunikációs rendszerekhez;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép

programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; számítógép-programozással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos műszaki tanulmányok kidolgozása;

számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó

szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása; számítógépes biztonsággal és

számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes hálózatok

honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes oldalak tervezése;

számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes programfejlesztés; számítógépes

programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes programok frissítése; számítógépes

programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok karbantartása; számítógépes programok

készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes programok módosítása; számítógépes

programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes programok tesztelése;

számítógépes programok tervezése; számítógépes programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások;

számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások;

számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; számítógépes programokkal

kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programozás az

internethez; személyre szabott honlapok programozása; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és

aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok

megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes

szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása;

számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés;
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számítógépes szoftverek javítása [karbantartás, frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése;

számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése,

vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftverek és programok

aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek frissítésével

kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása [műszaki támogató szolgáltatások];

számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és karbantartása; számítógépes

szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési szolgáltatások; számítógépes

szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver telepítése, karbantartása,

javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és karbantartása; számítógépes szoftver

telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató szolgáltatások; számítógépes szoftver

kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver karbantartás és frissítés; számítógépes

szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási szolgáltatások; számítógépes szoftver

írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás; számítógépes szoftver frissítése;

számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése

és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver architektúrák tervezése és fejlesztése;

számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógépes

rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek

programozása; számítógép-programozási szolgáltatások kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz;

programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése számítógépekhez; programok fejlesztése; online

támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók részére; online támogatás számítógépes program

felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek fejlesztése; kommunikációs

rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek

karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapok és internetes oldalak

tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; honlap- és weboldal

tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó berendezések programozása; adatbázisok

fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; webtárhely

biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás

globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása;

vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; számítógépesített

üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára online tartalmak megosztására; online,

nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok továbbítása céljából; online, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása információ kezelése céljából; online adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé

tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem helyszíni

biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás; elektronikus

adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok elektronikus tárolása; biztonsági másolatot

készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása; biztonsági adatmentési szolgáltatások;

adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (ASP); adatbázis kezelésére szolgáló online, nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági

szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó

eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes

biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások

számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; tanácsadási és információs
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szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások az

információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia

szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával

kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes rendszerelemzés területén; tanácsadás a

számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági szoftverek területén; számítógépszoftverrel

kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; számítógépes

tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás;

számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos

információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus
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tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  223.511

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01825

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Victofon Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  Victofon Chello

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.512

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01826

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Reál Legközelebb is

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.513

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 01827

 ( 220 )  2017.06.06.
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 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.514

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 02280

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

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

 ( 541 )  Admiral

 ( 511 )  1    Vegyi készítmények rovarölő szerek, fungicidek és herbicidek előállításához történő felhasználásra.

 5    Rovarölő szerek, gombaölő szerek, herbicidek, készítények gyomirtásra és élősködők elpusztítására.

 ( 111 )  223.515

 ( 151 )  2018.01.22.

 ( 210 )  M 17 02053

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  HERBAHÁZ AZ EGÉSZSÉG NÁLUNK KEZDŐDIK

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

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

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

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

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

 ( 111 )  223.517

 ( 151 )  2018.01.24.

 ( 210 )  M 17 01938

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WIZZ

 ( 511 )   10    Füldugók [fülvédő eszközök].

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák [poggyász].

 20    Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

 alvómaszkok.

 28    Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

 39    Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

 betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos
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információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 111 )  223.518

 ( 151 )  2018.01.24.

 ( 210 )  M 17 01939

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WIZZAIR

 ( 511 )   10    Füldugók [fülvédő eszközök].

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák [poggyász].

 20    Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

 alvómaszkok.

 28    Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

 39    Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

 betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 111 )  223.519

 ( 151 )  2018.01.24.
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 ( 210 )  M 17 01940

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Füldugók [fülvédő eszközök].

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák [poggyász].

 20    Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

 alvómaszkok.

 28    Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

 39    Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

 betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 111 )  223.520

 ( 151 )  2018.01.24.

 ( 210 )  M 17 01941

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Füldugók [fülvédő eszközök].

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák [poggyász].

 20    Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

 alvómaszkok.

 28    Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

 39    Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

 betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 111 )  223.521

 ( 151 )  2018.01.24.

 ( 210 )  M 17 01942

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   10    Füldugók [fülvédő eszközök].

 16    Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút

 során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.

  18    Bőröndök, útitáskák [poggyász].

 20    Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

 nyaktámasztó párnák.

  24    Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

 alvómaszkok.

 28    Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

 ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

 35    Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

 újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

 36    Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;

értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

 személyi kölcsön finanszírozás.

 39    Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;

légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások

repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri

várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]

szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

 betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek.

 ( 111 )  223.522

 ( 151 )  2018.01.24.

 ( 210 )  M 17 01828

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

 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).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.523

 ( 151 )  2018.01.24.

 ( 210 )  M 17 01829

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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).

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.524

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02254

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  Tátrai Ádám, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás) online-, offiine-, rádiós-, televíziós- és szabadtéri reklámozási tevékenység; kereskedelmi- vagy

 reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  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); nevelési célú rendezvények szervezése és lebonyolítása; szakmai

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása;

 sport-és kulturális jellegű rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  223.525

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02719

 ( 220 )  2017.08.30.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; növényi gyógyszerek; orrtisztító készítmények gyógyászati célokra;

 orrspray-k gyógyászati használatra.

 ( 111 )  223.526

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01795

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turán Tünde, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  223.527

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01665

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  4iG Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  4iG

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

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

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

 35    Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi,optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftverfejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 111 )  223.528

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02140

 ( 220 )  2017.06.30.

 ( 732 )  RENNER Kereskedelmi - Szolgáltató Betéti Társaság, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Traktorok és ezek alkatrészei, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak; gumiabroncsok járművekhez.

 16    Gépjárművekkel, haszongépjármüvekkel, mezőgazdasági vontatókkal, traktorokkal valamint ezek

 alkatrészeivel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

 41    Nevelés, szakmai képzés gépjárművek, haszongépjárművek, mezőgazdasági vontatók, traktorok és ezek

 alkatrészei kapcsán.
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 ( 111 )  223.529

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01897

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes

fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chatszobák]; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távközlési

csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; dalírás; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;

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

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

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

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; varieté-előadások bemutatása; vidámparkok; videorögzítés; világítóberendezések

 kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.530

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02367

 ( 220 )  2017.07.25.

 ( 732 )  Burberry Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  18    Bőrből vagy bőrutánzatokból készült áruk; táskák; hordtáskák, kézitáskák, válltáskák; kofferek, bőröndök,

útibőröndök, utazótáskák, ruházati zacskók, kisbőröndök, bébi táskák, babahordozók, gyermekhámosok,

hátizsákok, hátizsákok, táskák, fényképezőgépek, bevásárlótáskák, kerekes bevásárlótáskák és kocsik;

pénztárcák, tasakok; tárcák, kulcstartók, kártyatartók, erszények; címketartók, poggyászcímke-tartók és -zsebek;

kozmetikai tokok és zsákok (tartozékaik nélkül), manikűr készletek; nyakkendők; bőr dobozok; esernyők,

 napernyők; nyakörvek és pórázok állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, övek.

 ( 111 )  223.531

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01111

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  Kése Melinda Romola 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr.Nagy Mária, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető.

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

 39    Áruk raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; fuvarozás, áruszállítás; postai úton

 rendelt áruk kézbesítése; termékek csomagolása.

 ( 111 )  223.532

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01017

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Juhász Angelika, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

  37    Ingatlannal kapcsolatos építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.533

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 00274

 ( 220 )  2017.01.27.

 ( 732 )  Barta Trading Külkereskedelmi, Áruforgalmazási és Piacszervezet Építő Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Mechanikus lopásgátlók személygépkocsik, mikrobuszok, kisteherautók és motorkerékpárok védelmére.

 ( 111 )  223.534
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 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 00986

 ( 220 )  2017.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Ki nyer ma?

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása,

fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás,

forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezés és lebonyolítása,

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,

oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem lekérhetők, online, nem

letölthető videók biztosítása, óvodák (nevelés), rádió- és televíziómüsorok készítése, rádiós szórakoztatás,

riporteri szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,

színházi produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  223.535

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01666

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Axis Rendszerház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.536

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02252
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 ( 220 )  2017.07.12.

 ( 732 )  4BRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.537

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02127

 ( 220 )  2017.06.29.

 ( 732 )  Castaway Television Productions Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Műsorszórás; televíziós, műholdas televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás; rádióadás; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások; interaktív telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldési

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádióhullámok, telefonok, az internet, a világháló, kábel,

műholdas, mikrohullámok és villamos energia távvezeték- hálózat segítségével; telefonálás szavazási célokra és

 szórakoztatási célokra.

 41    Televízió- és rádióműsorok készítése, rögzítése, hírszolgáltatás és forgalmazási szolgáltatások; televízió és

 videó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  223.538

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 00516

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Szerencs Város Önkörmányzata, Szerencs (HU)

 ( 740 )  Koncz Ferenc, Szerencs

 ( 541 )  Csokoládé Farsang

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek

karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás

 édességek; pralinék.

 ( 111 )  223.539

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01914

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Csehné Sarkadi Tímea, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest
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 ( 541 )  TNC

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tárolóedények 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).

 ( 111 )  223.540

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01679

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Metics Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  223.541

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01678

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Forenszki József Róbert, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.542

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02247

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  PUSKÁR KERÁMIA, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Puskár Anikó, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Kerámiafogantyúk fiókos szekrényekhez; kerámia ajtógombok; gipsz öntőformák kerámiaanyagok öntésére.

 21    Üreges edényáru kerámiából; malacperselyek kerámiából; kerámiák konyhai használatra; kerámiák

háztartási használatra; kerámiafigurák; kerámiadobozok; kerámiadíszek; kerámiabögrék, csészék; kerámiából

készült szobrocskák; kerámia terítékek; kerámiaanyagokból készült bögrék; kerámia kávéskészletek; kerámia

perselyek; dísztárgyak kerámiából; kerámia dísztáblák; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai
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 célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 40    Kerámiakészítés; mázak felvitele kerámiára; kerámiaégetés; kerámiaáruk gyártásához használt anyagok

 kezelése; kerámia feldolgozása.

 ( 111 )  223.543

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01909

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.544

 ( 151 )  2018.01.30.

 ( 210 )  M 17 01667

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Axis Rendszerház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Axis

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.545

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01561

 ( 220 )  2017.05.12.
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 ( 732 )  Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  Hotel Palota

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információsszolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalásiszolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel

kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkcióik, szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

 43    Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes

szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési

csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával

kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;

szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása (ideiglenes szállásadás);

foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal

kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés

értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;

szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;

foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodák,

 szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.

 ( 111 )  223.546

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01560

 ( 220 )  2017.05.12.

 ( 732 )  Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  Palota Hotel

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információsszolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalásiszolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók
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szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel

kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkcióik, szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

 43    Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes

szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési

csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával

kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;

szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása (ideiglenes szállásadás);

foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal

kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés

értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;

szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;

foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodák,

 szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.

 ( 111 )  223.547

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01117

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

  28    Játékok és játékszerek.

  41    Nevelés.

 ( 111 )  223.548

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01896

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Baka-Kiss Roberta, Vecsés (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; ebbe az

 áruosztályba tartozó termékek szánhidrátcsökkentett formában.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég; ebbe az áruosztályba tartozó termékek szénhidrát csökkentett és proteinnel

 dúsított formában.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.549

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01676

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Hungarian Travel Agency Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kikvadze Irakli, Budapest

 ( 541 )  Lobiano

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.550

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01895

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Molnár László Tiborné, Monostorpályi (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 40    Varrás; steppelés; ruhaanyag festése; ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok szabása; ruhák

 átalakítása; szitanyomás.

 ( 111 )  223.551

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01141

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  Kiss Anna, Gyál (HU)

 ( 541 )  ÉLETMESE

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

  45    Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott temetői szolgáltatások, búcsúztató, temetkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.552

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01791

 ( 220 )  2017.06.01.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  36    Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 111 )  223.553

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01781

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Obádovics Richárd, Bátmonostor (HU)

 ( 740 )  Dr. Sziráczki István, Baja

  

( 546 )

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

készült készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból

készült készételek; készételek húsból; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főként vadhúst

tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként húst

tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként

halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; főként csirkét tartalmazó készételek;

 elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek.

 30    Chow mein [kínai pirított tésztás étel]; chow mein [tésztaalapú étel]; dobozolt ételek, amelyek rizsből,

valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fajitas [mexikói étel]; főként rizst tartalmazó ételek; főként tésztából álló

ételek; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; ramen [japán

tésztaalapú étel]; rizs alapú ételek; rizsalapú előkészített ételek; snack ételek (gabona alapú -); tésztaalapú

előkészített ételek; aromás ételízesítők [nem illóolajak]; bors [ételízesítő]; chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként

történő használatra; citromos ízesítők ételekhez vagy italokhoz; ételek készítéséhez használt eszenciák [nem

illóolajok]; ételekhez adható illatosító anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható ízesítő anyagok [nem

illóolajok]; ételekhez adható pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők; ételízesítők

(fűszerek); ételízesítők [nem illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; fűszeres készítmények

ételekhez; ízesítők ételekhez; kivonatok ételekhez [kivéve éter esszencia és esszenciaolajok]; mandula ízesítések

ételekhez vagy italokhoz; sáfrány [ételízesítő]; só ételízesítéshez; sós ételízesítők állati tápokhoz [nem illóolajok];

sótabletták ételek tartósításához; szintetikus ételsűrítők; ostyák [étel]; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; ételek

(liszttartalmú); liszttartalmú ételek; túlnyomórészt tésztát tartalmazó száraz és folyékony készételek; tésztát

tartalmazó készételek; tésztás készételek; rizses készételek; metélttészta-alapú készételek; készételek pizzák

formájában; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; főként rizst

 tartalmazó készételek; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burgonyalisztből készült sós készételek.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

 fagyasztott ételek tárolása; tengeri ételek hűtött tárolása; készételek és italok házhozszállítása.

 ( 111 )  223.554

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01350

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Novák Norbert, Tiszalök (HU)
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( 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).

  24    Bútorhuzatok textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok.

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; bútorhuzatok

 textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok szállítása, csomagolása és raktározása.

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; bútorhuzatok

 textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok gyártása és összeszerelése mások számára.

 ( 111 )  223.555

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 00515

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Szerencs Város Önkörmányzata, Szerencs (HU)

 ( 740 )  Koncz Ferenc, Szerencs

 ( 541 )  Csokoládé Karnevál

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek

karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás

 édességek; pralinék.

 ( 111 )  223.556

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01907

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Sparklab

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  223.557

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01900

 ( 220 )  2017.06.13.
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 ( 732 )  Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROPUIDO

 ( 511 )  5    Hiperkoleszterinémia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  223.558

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01680

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Koczka-Kiss Ilona, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; oktatásszervezés.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mélyfaszciás manuál terápia;

 masszázs; kiropraktika; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések.

 ( 111 )  223.559

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01899

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Bajzáth Réka, Szolnok (HU)

 Róth Gábor, Tiszakécske (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Műanyag dobozok, műanyag tároló dobozok, műanyag ajtókilincs.

 21    Műanyag palackok, kézi keverőpalackok, műanyag shakerek, gumikesztyű háztartási célra, szívószál,

 műanyag vágódeszka.

  27    Jógaszőnyegek, aerobic szőnyegek.

 ( 111 )  223.560

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01794

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Péter Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Víztisztító vegyi termékek.

 6    Vízcsövek fémből, vízvezeték szelepek fémből.

 7    Vízmelegítők (géprészek), víztelenítő gépek, vízturbinák.
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 9    Mérőberendezések, mérőműszerek, vízmérők, hidrométerek.

 11    Vízellátási berendezések (automata), vízellátó berendezések,vízelosztó, berendezések, vízforralók,

autogejzírek, vízhűtő berendezések, vízkivételi készülékek, vízlágyító készülékek és berendezések, vízmelegítők

(készülékek), vízporlasztó betétek, víztisztító berendezések, vízderítő berendezések, víztisztító készülékek és

gépek, vízvezeték berendezések, vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez, berendezések házi szennyvíz

 tisztítására.

  37    Vízvezeték-szerelés, vízszigetelés (építőipar).

 39    Vízszolgáltatás, vízelosztás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása, vízi járművel történő

 szállítás.

  40    Vízkezelés.

 ( 111 )  223.561

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01912

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Csehné Sarkadi Tímea, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tárolóedények 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).

 ( 111 )  223.562

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01908

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Sparklab by NN

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  223.563

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01790

 ( 220 )  2017.06.01.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest
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( 546 )

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

 tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 111 )  223.564

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 01798

 ( 220 )  2017.06.01.

 ( 732 )  Xue Xiaode, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Budapest

 ( 541 )  fgns

 ( 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.

 ( 111 )  223.565

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 16 01940

 ( 220 )  2016.06.08.

 ( 732 )  dr. Janits László, Budapest (HU)

 Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza

 ( 541 )  VÁROSI JÓGI

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

 pólók, tajcsi nadrág, jóga nadrág.

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

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ülőpárna, jóga szőnyeg.

 41    Tajcsi, jóga, csikung oktatás, meditáció, légző gyakorlatok, fizikai jóga, női bölcsesség jóga, spirituális

 tanítások, megvilágosodás tanítások szolgáltatások.

 ( 111 )  223.566

 ( 151 )  2018.01.26.

 ( 210 )  M 17 02125

 ( 220 )  2017.06.29.

 ( 732 )  Vári Kinga, Budapest (HU)

 ( 541 )  VÁRI CUKRÁSZDA

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

 fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.

  35    Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

 43    Vendéglátás (élelmezés), bár, érkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

 kávézók, mobil vendéglátás.
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 ( 111 )  223.567

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01762

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MELLIORA

 ( 511 )  3    Illóolajok, kozmetikai cikkek, krémek-, gélek- nem orvosi célra.

5    Kenőcsök, krémek, gélek gyógyszerészeti használatra; izületi gyulladások-, reumatikus -, izom- és ízületi

fájdalmak esetén alkalmazható készítmények; köszvény-és isiasz esetén fájdalom csillapítására szolgáló

készítmények; méhmérget tartalmazó gyógyhatású készítmény; gyógynövény kivonatok; illóolajok

 gyógyszerészeti használatra.

 ( 111 )  223.568

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01223

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Crowdfunder Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajda Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BizLounge

 ( 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.569

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01877

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  Kozeca József, Csepe (UA)

 ( 740 )  dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosószer, mosogatószer.

 ( 111 )  223.570

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01878

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Demcsák Pál, Szarvas

 ( 541 )  VÁTI

 ( 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
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.571

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01649

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  DENTHA Fogászati Betéti Társaság 1/1, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Benedekné Dr. Tóth Anikó, Szeged

 ( 541 )  DENTHA

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

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  223.572

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01768

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.573

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01442

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Dentsply IH AB, Mölndal (SE)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  EXUDRAIN

 ( 511 )   10    Seb-csőszívó berendezés.

 ( 111 )  223.574

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01765

 ( 220 )  2017.05.31.
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 ( 732 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  "EGÉSZSÉGRAKÉTA"

 ( 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).

 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 )  223.575

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 02459

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobos Annamária, Budapest

 dr. Réz András, Budapest

 ( 541 )  CMAX Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  223.576

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01544

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  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 betűrendes

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.577

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01769

 ( 220 )  2017.05.31.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.578

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01651

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Online Air Kft 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kalácska Gábor, Budapest

 ( 541 )  Hello FM

 ( 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 )  223.579

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01855

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok terjesztése;televíziós-, rádiós reklámozás;

sajtófigyelés; marketing szolgáltatások; értékesítési és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi tevékenység;

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

 reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása; ingatlankereskedelem.

 36    Ingatlan bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, kereskedelmi célúhelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon

 üzemeltetés.

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

 önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; ételszobrászat.

 ( 111 )  223.580

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01841

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Pető Györgyi, Kópháza (HU)

 ( 740 )  dr. Lőrincz Márton, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  223.581
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 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01843

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  open innovation

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

  35    Üzletviteli tanácsadás.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.582

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01520

 ( 220 )  2017.05.09.

 ( 732 )  Hajagos János Péter 100%, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 111 )  223.583

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01857

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Pannonsport Szervező és Marketing Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Kalmár Attila, Szombathely

 ( 541 )  Vasi Vasember

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

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

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

 ( 111 )  223.584

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 02425

 ( 220 )  2017.07.31.

 ( 732 )  Auchan Holding, CROIX (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; értékesítési promóciós szolgáltatások mások számára; kereskedelmi

információs szolgáltatások és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás) áruk értékesítése céljából;

 egészséghez, táplálkozáshoz és fizikai jóléthez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás.

 41    Testmozgásra és fizikai jólétre vonatkozó tanácsadási szolgáltatás; sportedzés; egészséggel, táplálkozással

és fizikai jóléttel kapcsolatos játékok és versenyek; szakmai képzés, betanítás; egészséggel, táplálkozással, fizikai
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 jóléttel, élelmiszer allergiákkal és élelmiszer intoleranciákkal kapcsolatos oktatás és képzés.

 44    Tanácsadás élelmiszer termékek és nem élelmiszer jellegű termékek összetevőire vonatkozóan; tanácsadás

élelmiszer termékek tápértékének minőségével kapcsolatosan; egészségügyi konzultáció; tanácsadási

 szolgáltatások élelmiszer allergiákra és élelmiszer intoleranciákra vonatkozóan.

 ( 111 )  223.585

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 02302

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Szabó Marcell Antal, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; rádiós reklámozás;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; internetes fórumok biztosítása; közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; rádióadás; rádiós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiótávközlés;

rádiós műsorszórás; rádióműsorok közvetítése; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; rádiós műsorszóró

 berendezések üzemeltetése; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása.

 41    Rádiós szórakoztatás; rádiós zenei koncertek; rádióműsorok készítése; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; kulturális, szórakoztató és sportrendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;

koncertek, zenei fesztiválok és egyéb zenei rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; szabadidős

 rendezvények, vetélkedők szervezése; szórakoztató és tájékoztató digitális tartalom nyújtása interneten.

 ( 111 )  223.586

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01845

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Garami Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők.

  35    Táplálékkiegészítők, sport kiegészítők, vitaminkészítmények forgalmazása, webáruház üzemeltetése.

  41    Sport tevékenység működtetése.

 ( 111 )  223.587

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01858

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Barfshop Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek állatorvosi használatra;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok

állatgyógyászati alkalmazásra; probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra;

takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők haszonállateledelekhez; vitamin kiegészítők

állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára;

állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; ásványi kiegészítők haszonállatok etetéséhez; ásványi

táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrendkiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatok fertőtlenítésére

szolgáló fürdőkészítmények; étvágynövelők állatoknak; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyászati

 állateledel-adalékok; zsírok állatgyógyászati célokra.

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

takarmányok állatoknak; bálázott, levegőn szárított széna; szalma; széna; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;

aktív száraz élesztő állatoknak; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek

[kekszfélék]; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; állati

takarmányként használatos természetes rizs; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok

elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; édes kekszek

állati fogyasztásra; gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló

macskaeledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; italok házikedvencek részére; italok macskáknak;

jutalomfalatok házikedvenceknek; jutalomfalatok állatoknak; kekszek macskáknak; kölyökkutya eledelek;

konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel

konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; kölyökkutya kekszek; macska jutalomfalatok;

macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; malátakivonatok állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó

kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; marhahússal ízesített macskaeledelek; májat tartalmazó

kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek;

 rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágócsont kutyáknak.

 35    Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatgyógyászati

eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.588

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01859

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  SAD Logisztikai és Online Média Kft., Egyházasdengeleg (HU)
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Optikai és elektrotechnikai készülékek és eszközök (amelyek a 9. osztályba tartoznak); kommunikációs és

távközlési célú elektronikus készülékek és eszközök; távközlési készülékek és távközlési kódoló berendezések;

adatok, hangok, jelzések, jelek, és/vagy képek felvételére, kibocsátására, továbbítására, közvetítésére, fogadására,

lejátszására és feldolgozására szolgáló elektrotechnikai és elektromos készülékek; elektrotechnikai és elektromos

feldolgozó, küldő, átviteli, továbbító, közvetítő és tároló készülékek; optikai, elektronikus és elektrotechnikai

készülékek a beszéd-, kép-, szöveg-, adat-, multimédia-, mozgóképes technika számára; hálózatba kötött

médiakészülékek, elsősorban hangok, képek és adatok rögzítésére és továbbítására szolgáló készülékek;

szoftverek, különösen a fent említett termékek vezérlésére és felügyeletére szolgáló szoftverek; hardverkulcsok;

pendrájvok (USB); vezeték nélküli audió és videó hardverkulcsok; stickek és más készülékek médiatartalmak

 vételének lehetővé tételéhez végfelhasználói készülékeken.

 38    Telekommunikáció, különösen telekommunikációs technikai berendezések, valamint a hozzájuk tartozó

felszerelések és alkatrészek működtetése; telekommunikációs hálózatok működtetése, valamint a hozzájuk tartozó

felszerelések és alkatrészek; adat-, információ- és kommunikációtechnikai készülékek, berendezések, egyéb

termékek és felszerelések müködtetetése, ideértve az adat- és távközlési hálózatokat valamint a hozzátartozó

felszereléseket és alkatrészeket is; távközlési készülékek és berendezések kölcsönzése; applikációk, mégpedig

internetportálok rendelkezésre bocsátása az internet és az intranet számára; elektronikus szolgáltatások, mégpedig

adatok, információk, ábrák, video- és audioszekvenciák továbbítása vagy elosztása; adatbázisban tárolt

információk közlése, nevezetesen interaktív kommunikációs (számítógépes) rendszerek segítségével;

adatbázisban tárolt információkhoz való hozzáférés biztosítása, különösen interaktív módon kommunikáló

 (számítógépes) rendszerek segítségével.

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

és kutató szolgáltatások; tanácsadás adatfeldolgozó berendezések, adatbankok, valamint médiaszolgáltató

hálózatok felépítésében és üzemeltetésében; távközlési és médiaszolgáltató szolgáltatások és berendezések,

távközlési hálózatok, valamint a hozzájuk tartozó eszközök tervezése, fejlesztése és megszerkesztése; tervezés,

tanácsadás, tesztelés és műszaki felügyelet médiaszolgáltató hálózatok rendszer integrálásának és

termékintegrálásának és az adatfeldolgozás területén; elektronikus szolgáltatások, mégpedig adatok,információk,

ábrák, video- és audioszekvenciák tárolása, átformázása; elektronikus szolgáltatások, nevezetesen adatok és

információk, ábrák, video- és audioszekvenciák átalakításához használatos szoftver rendelkezésre bocsátása;

adatfeldolgozó programok fejlesztése, készítése és kölcsönzése; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; applikációk készítése, programozása és frissítése internet és intranet számára, mégpedig weboldalak,

internetes portálok és internetes piacok; internetes és intranetes alkalmazások, mégpedig weboldalak és internetes

piacterek kidolgozása, készítése, programozása, frissítése és rendelkezésre bocsátása; alkalmazások, mégpedig

internetes portálok koncepciójának kidolgozása, készítése, programozása és frissítése az internet és az intranet

számára; felhőalapú számítástechnika és szolgáltatások a számítási felhők területén; médiaszolgáltató

infrastruktúrák tervezése, üzembe helyezése és karbantartása során történő tanácsadás és segítségnyújtás

vállalatok részére; adat-, információ- és kommunikációtechnikai készülékek, berendezések, egyéb termékekkel és

felszerelésekkel kapcsolatos műszaki támogatás, ideértve az adat és távközlési hálózatokat valamint a

 hozzátartozó felszereléseket és alkatrészeket is.

 ( 111 )  223.589

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01850

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Locked Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.590

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01842

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Delano Systems Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.591

 ( 151 )  2018.01.31.

 ( 210 )  M 17 01743

 ( 220 )  2017.05.29.

 ( 732 )  Gun Brokers Hungary Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (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 )  223.592

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01720

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  dr. HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND ZSÉMIX

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  223.593
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 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01954

 ( 220 )  2017.06.15.

 ( 732 )  Nagy József Zsolt, Debrecen (HU)

 Nagyné Áncsán Mária, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  223.594

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01722

 ( 220 )  2017.05.26.

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

 ( 740 )  dr Szűcs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND BIBESTIM

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  223.595

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01721

 ( 220 )  2017.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND ZSENDÍTŐ

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  223.596

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01837

 ( 220 )  2017.06.07.
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 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

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

 ( 541 )  VÁROSI legenda

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.597

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01171

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  Szini Béla, Budapest (HU)

 Annoni Gianluigi, Budapest (IT)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bar Fabbrica

 ( 511 )   43    Kantinok, büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás; kávéházak.

 ( 111 )  223.598

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01832

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Barta Barbara, Hajdúböszörmény (HU)

 Barta Balázs, Hajdúböszörmény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; kivéve harisnyák, zoknik, trikók, harisnyanadrágok, harisnyatartók és fűzők.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.599

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01496

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  MODELL&HOBBY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati János ügyvéd, 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).

 28    Csúszdák [játékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék babák, játék léggömbök, játék

pisztolyok, játék sárkányok, játék automaták nem érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós

vevőkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek, készülékek elektronikus

játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel működtethetők, kirakós játékok [puzzle], labdák

labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek], plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülőgépek,

siklóernyők, táblajátékok, távirányítású játékjárművek, teke, kugli [játékok], építőjátékok,

építőkockák[játékszerek], trükkös játékok, rádió-távvezérlésű modellautók, modellmotorok, modellhelikopterek,

modellhajók, modellrepülők, modelltankok, elektromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), műanyag makettek
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(ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték kiegészítők, gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok,

 játéksárkányok, műanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa gyermekjátékok.

 ( 111 )  223.600

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01294

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Nakama & Partners Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások, hirdetési- és

 reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások.

 38    Internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok fórumai (chat szobák), televíziós műsorszórás,

 közvetítés.

 41    Bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, előadóművészek

 szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve reklámfilmek.

 ( 111 )  223.601

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 02522

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  CHEETOS BIG MIX

 ( 511 )   30    Kukoricaalapú rágcsálnivalók, snack ételek.

 ( 111 )  223.602

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01719

 ( 220 )  2017.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND CRAFTMIX

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  223.603

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01723

 ( 220 )  2017.05.26.
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 ( 732 )  HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND GREEN MAX

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  223.604

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01950

 ( 220 )  2017.06.15.

 ( 732 )  Angiko Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajnal Zoltán, Budakalász

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 111 )  223.605

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01838

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongressus Általános Titkárság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 3. szám, 2018.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M316



 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 28    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).

 ( 111 )  223.606

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 02062

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Steszkál Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bajorfi-Szittner Júlia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];

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

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

tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

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

letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése

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

 táboroztatás.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  223.607

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01831

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Lépold Barbara Amanda, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (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    Rendezvények, események, magazinok és személyek stílustanácsadása és ezek stylingolása.

 ( 111 )  223.608

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01836

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  ASP-Netkom Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 )  223.609

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01949

 ( 220 )  2017.06.15.

 ( 732 )  dr. El-Hindi Yousef, Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítófolyadék mobiltelefon, monitor, táblagép, televízió és egyéb képernyő, valamint szemüvegek és egyéb

üvegfelületek tisztítására és védelmére; tisztítófolyadék fa, fém, bőr, műbőr, papír felületek tisztítására és

 védelmére.

  16    Papír lapú nedves tisztítókendő.

 21    Mobiltelefon, monitor, táblagép, televízió és egyéb képernyő, valamint szemüvegek és egyéb üveg felületek

tisztítására és védelmére szolgáló nedves törlőkendő; fa, fém, bőr, műbőr, papír felületek tisztítására és védelmére

 szolgáló nedves törlőkendő.

 ( 111 )  223.610

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 02290

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység; számítógépes hálózaton;

piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok áruminták)

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;

 statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.

 41    Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése, zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 45    Jogi kutatás, jogi dokumentumok elkészítése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai

érdekképviselet; összejövetelek szervezése; személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és

 közvetítés társadalmi vitákban, véleményformáló klubok szervezése.

 ( 111 )  223.611

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 02291

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Független Kisgazda,- Földmunkás- és Polgári Párt, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Független Kisgazdapárt (FKgP)

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések: közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számitógépes hálózaton;

piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok áruminták)

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;

 statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.

 41    Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése, zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 45    Jogi kutatás, jogi dokumentumok elkészítése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai
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érdekképviselet; összejövetelek szervezése; személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és

 közvetítés társadalmi vitákban, véleményformáló klubok szervezése.

 ( 111 )  223.612

 ( 151 )  2018.02.01.

 ( 210 )  M 17 01951

 ( 220 )  2017.06.15.

 ( 732 )  ESSITY HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzadományok biztosítása jótékonysági szervezetek számára; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi

 támogatás és szponzorálás.

  44    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  223.615

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 00626

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 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).

 ( 111 )  223.616

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 00627

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 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).

 ( 111 )  223.617
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 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 02940

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)

tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)

mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,

menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes

mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban

használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,

menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős

menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós

csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),

mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt

adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két

magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt

adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek

pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású

interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt

adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt

jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),

camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő

állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló

tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való

tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok

teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő

tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és

csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,

ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás

csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;

flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók

mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;

 optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.

 ( 111 )  223.618

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 02942

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)

tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)

mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,

menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes

mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban

használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,

menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős

menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós

csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),

mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt

adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két

magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt

adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek

pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású

interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt

adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt

jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),

camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő

állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló

tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való

tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok

teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő

tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és

csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,

ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás

csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;

flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók

mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;

 optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.

 ( 111 )  223.619

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 02941

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)

tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)

mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,

menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes

mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban

használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,

menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
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menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós

csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),

mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt

adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két

magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt

adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek

pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású

interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt

adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt

jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),

camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő

állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló

tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való

tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok

teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő

tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és

csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,

ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás

csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;

flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók

mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;

 optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.

A rovat 180 darab közlést tartalmaz. 
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