
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 01360

 ( 220 ) 2017.04.26.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; 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;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; 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]; 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; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; üzleti információk; üzleti ínformációk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

 41    Audioberendezések kölcsönzése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek

feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; falóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás, show-műsorokra; jelbeszédfordítása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
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digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok

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

[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók;

szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

világítóberendezések kölcsönzése; színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 01375

 ( 220 ) 2017.04.28.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01426

 ( 220 ) 2017.05.03.

 ( 731 )  PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tebamol, az egyetlen valóban gyógyhatású teafaolaj.

 ( 511 )  5    Teafaolaj.

 ( 210 ) M 17 01467

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)

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

 soztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

 szolgáltatások.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

 szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 01592

 ( 220 ) 2017.05.16.

 ( 731 )  Agárdy-Mentor Tanácsadó Kft., Izsák (HU)

 ( 541 ) Red'N Café & Champange Bar

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01642

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Modern Media Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01656

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  Online Air Kft 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kalácska Gábor, Budapest

 ( 541 ) Hello Rádió

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

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

optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; 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; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás marketing;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
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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; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás; számítógépes fájlkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzletvitel sportolók

 számára.

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

 41    Bálok szervezése; coaching; 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 entertainer; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek

kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke

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

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

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

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási

tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése;

videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zenei produkciók;

 zenekarok szolgáltatásai orchestra; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 01704

 ( 220 ) 2017.05.25.

 ( 731 )  ITB Tömítéstechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Frey János, Budapest

 ( 541 ) ITB KFT.

 ( 511 ) 7    Ipari tömítések; ipari elzáró szerelvények, armatúrák; ipari szabályzó szerelvények; csővezetéki

 kompenzátorok; terepi nyomás és szint távadó műszerek; ipari szerelvények; szabályzószelepek.

  11    Ipari szerelvények; fűtő, gőzfejlesztő, hűtő berendezésekhez.

  17    Tömítések.

 ( 210 ) M 17 01773

 ( 220 ) 2017.05.31.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) A DAL 2017

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)

szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, 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, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése

(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,

show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi

díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 01774

 ( 220 ) 2017.05.31.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) A DAL 2018

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)

szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, 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, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése

(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,

show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi

díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
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szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 01775

 ( 220 ) 2017.05.31.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)

szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, 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, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése

(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,

show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi

díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 01800

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  TheBox Donut Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés).
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 ( 210 ) M 17 01808

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyar Zene Háza

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

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

  15    Hangszerek.

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  42    Műalkotások hitelesítése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 01810

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) House of Hungarian Music

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

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

  15    Hangszerek.

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  42    Műalkotások hitelesítése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 01812

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Boldogabb családokért

 ( 511 )  41    Egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségügyi oktatási szolgáltatások; ifjúsági képzési programok

szervezése; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; iskolai szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és

oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési

tanácsadás); képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése;

képzések tartása; képzési célú műhelyek; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési

tanfolyamok biztosítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások

life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos

szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatás; középiskolai

oktatási szolgáltatások; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos
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tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatás

biztosítása; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése;

oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási

célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs

személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási

célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;

oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása;

oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és tanítási anyagok

előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási eszközök

bérbeadása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon;

oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek

fejlesztése; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási klub szolgáltatások; oktatási kiállítások szervezése;

oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák

kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;

oktatási programok szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási

szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok

szervezése; oktatási szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatási szolgáltatások coaching

formájában; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások

gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban;

oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások papok számára; oktatási tanácsadási szolgáltatások;

oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása oktatási tanfolyamokat biztosító; oktatási szolgáltatások; oktatási

tárgyú információk oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási vizsgálati eredmények és

adatok elemzése mások számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás

oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos

szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás

nyújtása; oktató szemináriumok szervezése; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások;

oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti műhelyek és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online képzések biztosítása; online

információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel kapcsolatban; online oktatás biztosítása; online oktatás

biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása;

online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; orvosi témájú oktatási tanfolyamok

lebonyolítása; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás összejövetelek

szervezése az oktatás területén; pályaválasztási tanácsadás; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások;

számítógépes oktatás, képzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyiségfejlesztő

tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szemináriumok;

szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szemléltetés [oktatási célokra]; szülők képzése gyermekneveléshez; szülők

képzése szülői támogató csoportok szervezése terén; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén;

tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanárok képzése; tanárképzési szolgáltatások; tanfolyamok biztosítása;

tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok,
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szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása tanfolyamszervezés tanórák

lebonyolítása; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tanórák szervezése; tanórák szervezése és

lebonyolítása; testi egészség oktatás; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok szervezése; tréningek biztosítása;

tudományos tanfolyamok; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése; útmutató, oktatási és képzési

tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az

interneten; továbbképzési szemináriumok szervezése; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanácsadási

szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; személyi

coaching [képzés]; számítógépes képzési szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai

készségfejlesztés; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy

szórakoztatás]; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; kiállítások szervezése oktatási

célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; képzési célú

kiállítások szervezése; képzési célú fesztiválok rendezése; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a

kommunikációs technikákkal kapcsolatban; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

tanácsadás); kábítószerekkel kapcsolatos problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; kábítószerrel való

visszaéléssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés; időszervezéssel kapcsolatos képzési

szemináriumok lebonyolítása; időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; higiéniával

kapcsolatos szakmai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; gyermekek

számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyakorlati képzés; függőséget okozó anyagok túlzott használatával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; felnőttoktatás; felnőttképzés; felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; etikett

oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; előadások szervezése; egyetemi vagy főiskolai

oktatás; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségüggyel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való

részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; csapatépítés

(oktatás); coaching [tréning]; coaching; biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bentlakásos

 tanfolyamok.

 ( 210 ) M 17 01856

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Palágyi Norbert, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

akkumulátorok; töltők; hordozható telefonok; telefonok és azok alkatrészei; kézi adó-vevők; kihangosító

készülékek telefonokhoz; telefonkészülékek; tokok; telefonfóliák; telefon kiegészítők, amelyek ebbe az

áruosztályba tartoznak; tabletek, számítógépek és azok alkatrészei; tablet és számítógép kiegészítők, amelyek

 ebbe az áruosztályba tartoznak.

  14    Mobil órák és más időmérő eszközök és ezek tartozékai, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; online kis- és nagykereskedelem, bolt.

 ( 210 ) M 17 01866

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Sipos István, Budapest (HU)

 Sipos Zoltán, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; étrend-kiegészítő enzimek; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; aminosavat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 29    Tejes italok főként tejet tartalmazó; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyorók, elkészített; tejsavó;

tejtermékek; mogyoróvaj; magvak elkészítve; magas fehérje tartalmú táplálék-kiegészítők vitaminnal, ásványi

 anyagokkal és aminosavakkal dúsítva.

 30    Palacsinták; süteményporok; emberi fogyasztásra szánt szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő élelmiszerek

vitaminnal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal dúsítva; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; magas

 protein tartalmú gabonaszeletek; süteményekhez való tészta; szirupok és melasz; természetes édesítőszerek.

 ( 210 ) M 17 01876

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres

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

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szereplő valamennyi áru).

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil
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 falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01915

 ( 220 ) 2017.06.14.

 ( 731 )  Ekrclean Europa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 17 01937

 ( 220 ) 2017.06.14.

 ( 731 )  MPE Késői Eső Gyülekezete, Érd (HU)

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 41    Vallásoktatás; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vallási és ifjúsági konferenciák szervezése és lebonyolítása; vallási, ifjúsági konferenciákról és

 istentiszteletekről hang, kép és/vagy videofelvételek készítése, rögzítése.

 45    Vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; hitéleti tevékenységgel kapcsolatos

 szolgáltatások biztosítása.

 ( 210 ) M 17 02008

 ( 220 ) 2017.06.20.

 ( 731 )  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Állatápolási szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;
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aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségfürdő

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; fogszabályzási szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó

gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; haj beültetés; hospice ellátás, elfekvők; humán

szövetbank-szolgáltatások; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő

betegek rehabilitációja; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; közfürdők higiéniai célokra; manikűr;

masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi berendezések

kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára;

otthoni lábadozók utókezeésére; plasztikai sebészet; pszichológus (szolgáltatások); szanatóriumi, idősotthoni

szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; szülésznői

 szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02030

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Immobilia Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02031

 ( 220 ) 2017.06.21.

 ( 731 )  Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kalóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Üdvhadsereg

 ( 511 )   41    Vallásoktatás.

  44    Orvosi szolgáltatások.

  45    Vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 17 02045

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Springer & Jacoby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin, Budapest

 ( 541 ) Westival

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02048

 ( 220 ) 2017.06.22.

 ( 731 )  Bartha Balázs 50%, Budapest (HU)

 Bartha Sándor István 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bartha Sándor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02109

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 17 02135

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  The Body Shop International Plc., Littlehampton, West Sussex (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; smink; bőrápoló készítmények; testkrémek; testápoló tejek; hidratáló testápolók

 [kozmetikai]; archidratálók [kozmetikai].

 ( 210 ) M 17 02145

 ( 220 ) 2017.06.30.

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

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 ) Goldbrau Gold

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 02147

 ( 220 ) 2017.07.03.

 ( 731 )  HUF-BAU Csoport Hazai Építőanyag-Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02148

 ( 220 ) 2017.07.03.

 ( 731 )  HUF-BAU Csoport Hazai Építőanyag-Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02149

 ( 220 ) 2017.07.03.

 ( 731 )  HUF-BAU Csoport Hazai Építőanyag-Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02154

 ( 220 ) 2017.07.03.

 ( 731 )  Gigamatrac Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Egy matrac mindenkinek

 ( 511 )  20    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;

 ágynemútartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Matrachuzatok; matracvédők, matracvásznak; pamutbársony; pamutvászon; pehelypaplan; rugalmas
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szövetek; selyemszövetek; ágyneműk; ágytakarók; gyapjú derékalj; takarók; birka, bárány kaschmir

 alapanyagból.

  35    Matrac; ágybetétek; ágykeret; ágyrács; boxspring ágyak kereskedelme; reklámozása.

 ( 210 ) M 17 02161

 ( 220 ) 2017.07.04.

 ( 731 )  "A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért" Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; biliárdgolyók; bokszzsákok [boxzsákok]; építőjátékok; építőkockák

[játékok]; fitnesz gépek; frizbik; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; hokiütők;

karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességekkivételével; kesztyűk [játékok tartozékai]; labdák játékokhoz;

 térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; tornaeszközök.

 35    Fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

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

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési

 ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése; üzletvitel sportolók számára.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlésiszolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; rádióadás; televíziós műsorszórás

közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása; online üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesz

órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások

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

lebonyolítása; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotárszolgáltatások útján; oktatás biztosítása; oktatási

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

online, nem letölthető videók biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk;
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táboroztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; turistaházak, üdülők;

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02193

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Szolvegy Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Enyvszerű készítmények faoltáshoz; kitöltő anyagok fák üregeinek kitöltésére; viasz fák beoltásához.

 2    Fabevonatok.

 ( 210 ) M 17 02196

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Zentai László 100%, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

 ( 541 ) PEACEFUL TRIATHLON

 ( 511 )  41    Szórakoztatás és sporttevékenységek, gyakorlati képzés [szemléltetés], egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz], fitnesz órák vezetése, időmérés sporteseményeken, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése,

stadionok bérbeadása, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás, szakmai átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok szervezése és lebonyolítása, táboroztatás, testnevelés, tornatanítás,

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 02198

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Zentai László 100%, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

 ( 541 ) JADE SPIRIT FESTIVAL

 ( 511 )  41    Szórakoztatás, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés|, coaching [tréining|, egészségklub

szolgáltatások [egészség és fítnesz], élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, fítnesz órák vezetése, gyakorlati képzés [szemléltetés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás[,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, partik tervezése

[szórakoztatás],szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás,

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

 szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02262

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  SOLE-MIZO Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 17 02263

 ( 220 ) 2017.07.12.

 ( 731 )  SOLE-MIZO Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 ) Vidd magaddal a kávézás élményét!

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 17 02267

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  Lurdy- Ház Bevásárló- és Irodacentrum Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs média, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklám célú vásárok

 szervezése.

  36    Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák [ingatlanok] bérlete.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolításabálok szervezése; fogadások szervezése [szórakoztatás];

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és

vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás).

  43    Bár szolgáltatások; rendezvényhez termek kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 02270

 ( 220 ) 2017.07.14.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nosztalgia TV

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

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési

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

 műsorok készítése.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

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

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

televízióműsorok készítése, vízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás, televíziós

 szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 02271
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 ( 220 ) 2017.07.14.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nosztalgia FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

 reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangfelvételek kölcsönzése; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;

 szinkronizálás; rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 02272

 ( 220 ) 2017.07.14.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nosztalgia Rádió

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

 reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangfelvételek kölcsönzése; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;

 szinkronizálás; rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 02273

 ( 220 ) 2017.07.13.

 ( 731 )  dr. Patonai Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) GUIDE SHOW

 ( 511 )  41    Rendezvények, konferenciák; rendezvények és konferenciák fogászati-dentális, szájsebészeti témában;

továbbképzések, coaching, élő előadás bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); szimpóziumok,

 tanfolyamok, oktatás, kongresszusok, képzések, klubszolgálatatások.

 ( 210 ) M 17 02277

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 731 )  Great Greztby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) JUST MARRIED CENTER

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes koktélok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kiállítások és termékbemutatók

szervezése; közönségi szolgáltatások; online piactér biztosítása árui és szolgáltatási eladói és vásárlói részére;

 webindexelés kereskedelmi és reklám célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; oktatás; sport és kulturális rendezvények szervezése; bálok

szervezése, éjszakai klubok üzemeltetése; divatbemutatók szervezése; golflétesítmények üzemeltetése; jegyirodai

 szolgáltatások; hangversenyek és koncertek szervezése.

 ( 210 ) M 17 02322

 ( 220 ) 2017.07.14.
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 ( 731 )  Szkok Tibor József, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) GREEN JUMP DOG

 ( 511 )   29    Gyros jellegű birkahús, főtt és sült szív, füstölt virsli.

 30    Rozmaringos ízesítésű péksütemény, egyik vége erős paprikával sütve; rozmaringos (speciális recepttel)

 szósz, paradicsom, hagyma sülve, saláta.

 ( 210 ) M 17 02323

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 731 )  Kávai György, Vác (HU)

 ( 541 ) Kávai

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02324

 ( 220 ) 2017.07.19.

 ( 731 )  Duna Autó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DUNA AUTÓ az autóváros

 ( 511 )   12    Elektromos autók, furgonok (járművek), gépkocsik, gépkocsi alkatrészek.

 37    Jármű fényezés, járműjavítás, járműjavító műhelyek, járműmosás, járművek karbantartása, járművek

karbantartása és javítása, járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, javítási

 információk, gépjármű-akkumulátorok töltése, gumiabroncs-centírozás.

 ( 210 ) M 17 02325

 ( 220 ) 2017.07.19.

 ( 731 )  Duna Autó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) autóváros

 ( 511 )   12    Elektromos autók, furgonok (járművek), gépkocsik, gépkocsi alkatrészek.

 37    Jármű fényezés, járműjavítás, járműjavító műhelyek, járműmosás, járművek karbantartása, járművek

karbantartása és javítása, járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, javítási

 információk, gépjármű-akkumulátorok töltése, gumiabroncs-centírozás.

 ( 210 ) M 17 02332

 ( 220 ) 2017.07.19.

 ( 731 )  EURO TECH Corporation Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Pesterac Leonóra, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Armatúrák világításhoz; beépíthető világítás bútorokhoz; biztonsági rendszerekhez használt világítás;

biztonsági világítás; éjjeli világítás [nem gyertyák]; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák

kültéri világításhoz; elektromos ünnepi lámpák, világítások; elektromos világítástechnikai szerelvények veszélyes

helyszíneken való használatra; fali világítás; fénycsövek világításra; fénycsöves világítás; fluoreszcens

világítótestek építészeti világításhoz; fluoreszcens világítótestek színpadi világításhoz; fotocellákkal működtetett

biztonsági világítás; gyertyatartó formájú fali világítás; hordozható kézilámpák [világításhoz]; hordozható lámpák

[világításhoz]; izzólámpás világítások; kerti világítás; közúti világítás; kültéri világítás; kültéri világítástechnikai
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szerelvények; lámpások világításra; lámpatestek, burkolatok és ernyők világításhoz; lámpatestek sínes

világításhoz; mozgásra aktiválódó érzékelőt tartalmazó biztonsági világítás; szerelvények, armatúrák

világításokhoz; világítás bemutatási célokra; világítás tavakhoz; világítási transzformátorok; világítások;

világítások alkatrészcsoportjai; világítások háztartási használatra; világítások kereskedelmi használatra;

világítástechnikai berendezések; világítástechnikai szerelvények építészeti használatra; világító kábelek világítási

 célokra; világítóegységek sínes világítási rendszerekhez.

 ( 210 ) M 17 02380

 ( 220 ) 2017.07.27.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapest

 ( 541 ) LA FIESTA K.O.KTÉL

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02391

 ( 220 ) 2017.07.25.

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

 ( 740 )  Cserép Edit, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 02392

 ( 220 ) 2017.07.25.

 ( 731 )  Ruzsa Magdolna 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hazai Kinga, Budapest

  

( 546 )

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

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 17 02503
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 ( 220 ) 2017.08.07.

 ( 731 )  Centrál Digitális Média Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02564

 ( 220 ) 2017.08.10.

 ( 731 )  Archidea Kft 1/1, Budapest (HU)

 ( 541 ) ARCHIDEA

 ( 511 )   36    Ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás.

 42    Építészeti szaktanácsadás; építészeti tervezés; építészeti és mérnöki szolgáltatások; grafikus tervezés,

design; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; mérnöki tervezési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02588

 ( 220 ) 2017.08.15.

 ( 731 )  NN-DENT Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogorvosi készítmények; fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek.

  10    Fogorvosi készülékek és műszerek; műfogak.

  44    Fogorvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 17 02631

 ( 220 ) 2017.08.21.

 ( 731 )  Doktor24 Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Doktor24-Az egészség szakértője

 ( 511 )  5    Elsősegély dobozok, feltöltve;

 35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- ésnagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda

 funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; marketing szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat;

fogszabályozási szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal

 élők számára; plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 02636

 ( 220 ) 2017.08.22.

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

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WILLY FOG

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése máscégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadikfél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci

tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti

értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkétigénylő 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.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; áru vagy szolgáltatás; 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]; szállasfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

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

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02651

 ( 220 ) 2017.08.22.

 ( 731 )  Szemkó Gábor, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Rövid Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )   37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartás és javítása.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 02685

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02686

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02687

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02688

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 4. szám, 2018.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M371



 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02689

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02690

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02691

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02692

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)
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 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02693

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02694

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02695

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 4. szám, 2018.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M373



  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépes szoftverek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 02696

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Klucsics Csaba, Kéleshalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tenyésztett állat vágása, húsának feldolgozása és hús-készítmények gyártása.

  35    Hús, hús-készítmények kereskedelme.

  41    Oktatás, előadás szervezése, tartása.

 ( 210 ) M 17 02699

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, Kalifornia (US)

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

 ( 541 ) SUNRIDER

 ( 511 )  21    Vákuumos palackok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez vagy italokhoz; bögrék; rázópalackok;

 kozmetikai ecsetek; arcpúder-ecsetek; rúzsecset; szemecset; ajakecset.

 ( 210 ) M 17 02745

 ( 220 ) 2017.08.31.

 ( 731 )  Bakering International Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Makery

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02751

 ( 220 ) 2017.09.01.

 ( 731 )  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gallai Pál, MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; anyagmozgató
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kézikocsik; betonkeverőgépjárművek; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenőtestek

tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok részei]; borítások járművek

kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok; dísztárcsák; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; elektromos járművek;

elektromos kerékpárok; ellensúlyok járművek kerekeihez; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1);

erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (2); étkezőkocsik (1); étkezőkocsik (2); fékbetétek gépkocsikhoz;

fékbetétek járművekhez; fékek járművekhez; fékpofák járművekhez (1); fékpofák járművekhez (2); féktárcsák,

tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hordrugók

járművekhez; fényszóró-törlők; fogaskerekek kerékpárokhoz; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;

fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek

alkatrészeihez, nem motorjaihoz; forgóvázak vasúti kocsikhoz; furgonok [járművek]; futófelületek

gumiabroncsok újrafutózásához; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; függőkonvejorok; gépkocsialvázak;

gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gördülőállomány

siklóvasúthoz; gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez;

gumiabroncsok járműkerekekhez; gumibelsők kerékpárokhoz; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem

motoralkatrészek; hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hálófülkék járművekhez;

hamutartók gépkocsikhoz; hidraulikus áramkörök járművekhez; irányjelzők járművekhez; járműablakok;

járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák; járműkárpitok;

járműlépcsők, fellépők, hágcsók; járműülések; járművek kerékküllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések

gumiabroncsbelsőkhöz; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk;

kerekek szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2); kerékpárabroncs-karimák; kerékpár

abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kézikocsik; kézikocsik és hajtányok; kocsialvázak járművekhez;

kormánykerekek járművekhez; kormányművek hajókhoz; kuplungok szárazföldi járművekhez; láncok

gépkocsikhoz; légszivattyúk, légpumpák [járműtartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba];

lengéscsillapító rugók járművekhez; locsolókocsik [járművek]; lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló

riasztók járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez;

motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorházfedelek (1); motorházfedelek (2); motorok szárazföldi

járművekhez (1); motorok szárazföldi járművekhez (2); mozdonyok; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez;

oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; pótkocsik, utánfutók [járművek]; rugalmas hab gumibelsők;

sárhányók; sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók

(1); siklók (2); spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; sugárhajtású motorok szárazföldi járművekhez;

szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök,

járművek; szélvédők; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; takarítókocsik; távirányítós járművek, nem

játékszerek; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; tengelyek járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; torziós rudak járművekhez; tömlőkocsik; tömlő nélküli gumiabroncsok

kerékpárokhoz; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; utánfutó horgok járművekhez; üléshuzatok

járművekhez; vakításmentesítő eszközök járművekhez; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti járművek;

vasúti kapcsolószerkezetek, tengelykapcsolók; vázak motorkerékpárokhoz; vezetőnélküli autók [autonóm autók];

villamoskocsik; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; villás targoncák; visszapillantó tükrök;

 zsákszállító kocsik.

 28    Játékautók; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;

játékmodellek; játékok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és

édességek kivételével; kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); méretarányos

járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; poharak kockajátékhoz; táblajátékok; társasjátékok;

 távvezérlésű játékjárművek; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 35    Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 4. szám, 2018.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M375



értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlap forgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];

konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

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

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

publikálása; reklámterjesztés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő; vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; 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 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 39    Áramellátás; árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); áruszállítás;

autóbuszok működtetése; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása;

energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás);

információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások,

túrák, társasutazások szervezése; közlekedési információ; mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2);

műszaki mentés meghibásodott járművek részére; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérbeadása; raktárak

bérbeadása; raktározási információk; szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások

városnéző körutakhoz; szállítmányozás; teheráru szállítmányozás; termékek csomagolása (1); termékek

csomagolása (2); utaskísérés; utazás és utasok szállítása (1); utazás és utasok szállítása (2); vasúti szállítás; vasúti

 teherkocsik bérbeadása; villamosközlekedés; vontatás; vontatás [szállítás].

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

[tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line, nem letölthető videók biztosítása; óvodák;

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés..

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat;

energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú
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számítástechnika; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2);

gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési

tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés]; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos

mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok

készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek írása;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében;

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

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

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

szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli

személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai

szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02780

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Kiss Réka Katalin, Budapest (HU)

  

( 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02783

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Árendás László Ede, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 02784

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Árendás László Ede, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 ) EZOKURZUS

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02789

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Alkotó Magyarország Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 anyagok; nyomtatott tantervek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás és tanítás; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus publikációk; könyvek és folyóiratok kiadása; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási

és képzési útmutatók kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási információs

szolgáltatások; digitális technológiákhoz kapcsolódó képzési szolgáltatások; mobil oktatási műhelyek biztosítása;

oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; táboroztatás; vetélkedők,

versenyek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős

tevékenységekben való részvételének megszervezése; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás];

interaktív szórakoztatás; vállalati rendezvények (szórakoztatás); pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási

 vizsgálatok, tesztek; mentorálás.

 ( 210 ) M 17 02791

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Van élet a Holdon.

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,

könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok),

matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék, papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,
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 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység,

 vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 17 02792

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANGIFEKT

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02793

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANGIFORT

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02794

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Kopcsányi Róbert, Budapest (HU)

 ( 541 ) Ceremónia Műhely

 ( 511 )  41    Ceremóniamester szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez, szabadidős rendezvények

 szervezése.

  43    Esküvői fogadások szervezése (helyszínek).

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 210 ) M 17 02820

 ( 220 ) 2017.09.08.

 ( 731 )  SCB TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIVAX YTE

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin
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készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás

italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 210 ) M 17 02858

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  Kiss Henrietta Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02901

 ( 220 ) 2017.09.15.

 ( 731 )  Szurcsik Benedek, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    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].

  38    Internetes fórumok biztosítása.

 ( 210 ) M 17 02904

 ( 220 ) 2017.09.15.

 ( 731 )  UBM Feed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Soypreme

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; táplálékok

 és italok állatoknak.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02905
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 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  NOODLEBOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 02939

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  G-7.hu Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentkirályi-Kiss Balázs, Budapest

 ( 541 ) G7

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek, újságok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok

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

 nyomdabetűk; klisék; folyóiratok, katalógusok, magazinok, revük [időszaki lapok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése és szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás;

reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeálítása; számítógépes nyilvántartások kezelése;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti

információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon eresztül lebonyolított

 kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása

 távvásárláshoz.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák

és más rendezvények szervezése és lebonyolltása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása, oktatási tárgyú információk.

 ( 210 ) M 17 02943

 ( 220 ) 2017.09.19.

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

 ( 740 )  Dr. Kántor Gergely, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  28    Jégkorong sporteszközök; jégkorong kesztyű; jégkorong mez; jégkorong ütő; jégkorong sisak; jégkorong

mellvédő; jégkorong nadrág; jégkorong könyökvédő; jégkorong térdvédő; jégkorong korcsolya; jégkorong kapu;

 jégpálya dekoráció.

 35    Reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények

szponzorálásával; reklámozás, beleértve saját és harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; logó

(branding színes ábra) elhelyezése jégpálya szélén, palánkon; logó (branding színes ábra) elhelyezése jégpályán

 jégbe fagyasztva.

 41    Élő sportesemények lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; jegyinformációs szolgáltatások

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; sportesemények biztosítása és rendezése;

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése;

sportesemények rendezése televíziók számára; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények

rendezése forgatáshoz; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; sporteseményekkel kapcsolatos fogadás; sportesemények közvetítése televízión

 keresztül; sportesemények közvetítése rádión keresztül.

 ( 210 ) M 17 02944

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  Ujhelyi Balázs, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs, Veszprém

 ( 541 ) GET Clothing

 ( 511 ) 9    Internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális zene;

 internetről letölthető digitális könyvek.

  24    Anyagok ruhakészítéshez; anyagok ruházati cikkek készítéséhez.

 25    Alapréteg felsők; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsóingek, trikók; alsók

csecsemőknek; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhez való betoldások [ruházati

cikkek részei]; alsórészek [ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; atlétikai ruházat; atlétatrikók; bélelt

mellények; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok; bokazoknik; bőrdzsekik; bőrkabátok;

bőrnadrágok; bőrmellények; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos térdnadrágok,

bricsesznadrágok; bugyik; chaps nadrág (ruházat); chino nadrágok; csokornyakkendők; csukló szalagok;

csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak;

dzsekik sportruházatként; edző nadrág; egyenruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; estélyi ruházat; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fehérnemű;

fehérnemű kismamáknak; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi alsóneműk; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú

felsőruházat; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; fürdőköpenyek;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek

számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mezek; futballmezek; futómezek; futball

mez replikák, másolatok; futónadrágok; futótrikók; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú

pulóverek; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik;

gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat;

 hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők.

 ( 210 ) M 17 02947

 ( 220 ) 2017.09.19.
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 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 ) Di bee

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02948

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 ) D-bee

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 02949

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 ) Di.bee

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 03010

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Kovács Péterné, Nagykálló (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Sándor, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03012

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Miller Zoltán 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) HUNIQ
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 ( 511 )  35    Filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; hirdetésszervezés mozikban; mozifilm reklámozás;

mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok gyártása; célzott marketing; digitális hálózatok útján

nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

internetes marketing; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing

információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing

stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében;

marketing szolgáltatások; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiák

kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; marketingügynökségi

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

anyagok bérbeadása; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; partnerprogram-marketing;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

blogokon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; szájról-szájra marketing; videofelvételek készítése marketing célokra; üzleti marketing szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; élő szöveg vagy hanganyag gépelése; számítógépesített

szövegszerkesztés; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével;

szövegszerkesztés; szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása]; zenei

 koncertek promóciója.

 41    Fesztiválok szervezése kulturális célokra; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási

célokból; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése;

kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális

tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése és tartása; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú

vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; színházi szövegkönyvek

kiadása; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; előadó-művészeti színházi létesítmények

biztosítása; feliratozás készítése élő színházi előadásokhoz; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás;

jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra;

jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; mozi és színházi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások bemutatása; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi

előadások rendezése; színházi előadások szervezése; színházi előadások vezetése; színházi előadások, zenei

előadások; színházi foglalási szolgáltatások; színházi ismertetők megjelentetése; színházi jegyfoglalási

szolgáltatások; színházi jegyfoglaló ügynökségek; színházi létesítmények biztosítása; színházi produkciók;

színházi produkciós szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése; színházi
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szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások; színházjegy foglalási

jegyirodai szolgáltatások; szórakoztatás színházi előadások formájában; világítóberendezések bérbeadása

színházak számára; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; hírműsorok készítése mozis vetítésre; mozi [filmvetítési]

lehetőségek biztosítása; mozi szolgáltatások; mozifilm bérlési szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; mozik üzemeltetése;

moziműsor-információs szolgáltatások; mozishow-k tervezése; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához;

szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül;

cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; cirkuszi előadások; cirkuszok; szórakoztatás cirkuszi

rendezvények formájában; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; elektronikus

könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio

és/vagy video információ formájában; elektronikus szövegek megjelentetése; forgatókönyv-/szövegkönyvíró

szolgáltatások; információk, magyarázó szövegek és cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes

hálózatok útján; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése;

 képzés szövegszerkesztők karbantartása terén.

 45    Filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására

 vonatkozó jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03016

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  Angyal Zoltán, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03017

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Terrán Kft., Bóly (HU)

 ( 541 ) Terrán-Futuron

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 17 03019

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  HI-FI CLUB Kft., Baja (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   43    Vendéglátás, büfé szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03020

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  Somogyi Péter Kálmán, Leányfalu (HU)

 ( 541 ) ÉLJ SZÍVBŐL

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03043

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Beró Szabolcs, Komárom (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Berone

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03045

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Fas Blanco Building Sytem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Chen Lei, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Építőanyag, fém.

 9    Hardver és elektromos berendezés.

  19    Építőanyag.

 ( 210 ) M 17 03048

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Csaba Tamás, Baja (HU)
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 Tuska Milán, Tótkomlós (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és

 televízióműsorok készítése.

 ( 210 ) M 17 03051

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Mons Sacer Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  Dr. Ifj. Lánchidi István, Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 17 03053

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  Bradács Géza Attila, Kehidakustány (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IKARUS

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; kirándulás- és túraszervezés.

 41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; kirándulások

szervezése szórakoztatási célokra; klubszolgáltatások [diszkó]; kulturális célú rendezvények szervezése;

kulturális események lebonyolítása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; szabadidő

eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen játszóterek biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; járműkiállítások szervezése; járműbemutatók szervezése;

 járműtalálkozók szervezése; versenypályákon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

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

kiadása; szobafoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása

vendégek számára; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai szálláshely szolgáltatások

járművekben; szállásszervezés turisták számára; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italellátás;

étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételrendelési

szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi

 szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 17 03062

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Boros Georgina, Miskolc (HU)

 ( 740 )  PINTZ György Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; építőipari

berendezések alkatrészeivel, tartozékaival kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; építőipari

 berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; értékesítési adminisztráció.
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 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki

 konzultáció.

 44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai kezelés;

 kozmetikai szolgáltatások; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 17 03072

 ( 220 ) 2017.08.03.

 ( 731 )  Nathan Krant, Bussum (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NUTURA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen homeopátiás szerek és növénygyógyászati készítmények,

gyógynövények és forrázatok, egészségápolási termékek és készítmények; gyógyászati használatra kialakított

diétás; élelmiszerek és diétás anyagok humán felhasználásra; bébiételek; humán étrendkiegészítők; vitamin- és

ásványi anyag készítmények humán felhasználásra; vitaminokkal és ásványi anyagokkal rendelkező

 táplálákkiegészítők humán felhasználásra; étrend kiegészítők humán felhasználásra, nem gyógyászati célból.

 ( 210 ) M 17 03154

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Budapest

 ( 541 ) Sjoheal

 ( 511 ) 5    Szemcseppek; szemvizek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tisztítóoldatok gyógyászati

alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; gyógyszerészeti

készítmények autoimmun betegségek kezelésére; gyógyszerészeti készítmények szembetegségek és -tünetek

kezelésére; gyógyszerészeti készítmények sejtfunkciók aktiválására; készítmények szemészeti felhasználásra;

oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati használatra;

szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szemészetben használt gyógyszerészeti

készítmények; szemészeti készítmények; szemnedvesítő készítmények; szemrendellenességek megelőzésre

 szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 03164

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).
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 ( 210 ) M 17 03169

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  A3Z INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03171

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Kovács Zoltán Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BROADWAY.HU

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Színház, koncert, hangverseny, rendezvények jegyeinek terjesztése, jegyértékesítés, művészeti kiegészítő

 tevékenység.

 ( 210 ) M 17 03173

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Kovács Zoltán Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BROADWAY EVENT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Színház, koncert, hangverseny, rendezvények jegyeinek terjesztése, jegyértékesítés, művészeti kiegészítő

 tevékenység.

 ( 210 ) M 17 03174

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcs alapú snackek.

 30    Magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek];

búzaalapú müzliszeletek; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabona alapú müzliszeletek; müzli desszertek;

 müzliből készített rágcsálnivalók; müzliszeletek; müzliszeletek, energiaszeletek.

 ( 210 ) M 17 03188
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 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Cordi K+F Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóday Dániel, Biatorbágy

 ( 541 ) Herbaferm

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 03288

 ( 220 ) 2017.10.13.

 ( 731 )  Gatamo-International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kakas Róbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; tea.

 ( 210 ) M 17 03289

 ( 220 ) 2017.10.17.

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

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

  

( 546 )

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

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámszövegek

 publikálása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

 41    Személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; elektronikus kiadványszerkesztés; online elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 210 ) M 17 03291

 ( 220 ) 2017.10.16.

 ( 731 )  FOTEXNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Uzonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Moziünnep

 ( 511 )   41    Filmszínházi előadások, filmbemutatók.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03293

 ( 220 ) 2017.10.17.

 ( 731 )  Birtók Bence, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 17 03298

 ( 220 ) 2017.10.17.

 ( 731 )  Gyöngy Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

  16    Rendszeresen megjelenő kiadványok, évkönyvek, nyomtatott kiadványok.

 ( 210 ) M 17 03382

 ( 220 ) 2017.10.25.

 ( 731 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített),

 apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgálatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; számítógépes fájlkezelés,

 adatkezelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 internetes fórumok biztosítása.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás;

internetes keresőmotorok biztosítása; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver, mint szolgáltatás;

 szoftverek frissítése.

 45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), számítógépes szoftver, letölthető applikáció

 felhasználásának engedélyezése.

 ( 210 ) M 17 03445

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) OTP Ingatlanpont Exclusive

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 03456

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Dombi János, Sopron (HU)

 Virág Márta, Gyula (HU)

 ( 541 ) LUX FRANCISCI
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 ( 511 )  4    Mécsesek, viaszgyertyák, világítóanyagok.

  21    Üvegek, porcelán, fajanszáruk és ezekből készült mécsesek.

  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).

 ( 210 ) M 17 03474

 ( 220 ) 2017.10.27.

 ( 731 )  DELANO SYSTEMS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 ) zöld pardon

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 03502

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Commsignia Kft., Attala (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) COMMSIGNIA

 ( 511 ) 9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,

irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes

operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,

okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattároló eszközök;

másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,

audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és

alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák;hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus

érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,

gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök

beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek

indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív

elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző

(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és

szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát

alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs

berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek

gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés

ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok

helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;

gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs

számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevö

berendezések járművekhez; megjelenítő monitorok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
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járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák;lézeres

érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó

automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek; sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;

automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást

segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligensparkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó

tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések

vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések; vezetéstámogató fedélzeti

elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; önjáró gépjármű-vezetési rendszerek interaktív kijelzővel;

fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához; számítógépes

alkalmazások autók automata vezetésellenőrzéséhez; elektromos kábelkötegek autókhoz; elektronikus kulcsok

autókhoz; számítógépek önvezető autókhoz; számítógépes programok önvezető autókhoz; számítógépes

alkalmazások autók audio-video navigációjához; vezérlőműszerek autók audio-video navigációjához; veszélyre

figyelmeztető integrált elektronikus rendszerek autókhoz; integrált elektronikus rendszerek autókhoz a veszélyek

 és ütközések elkerülésére.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonómautók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró

elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek

járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; járműriasztó rendszerek;

 fékberendezések járművekhez.

 35    Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel és hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára;

szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek számára; adatfeldolgozás; adatgyűjtés; adatok

rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatbázis menedzsment; adatkezelési szolgáltatások; adatkinyerési

szolgáltatások; adatbeviteli szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások;

számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása; automatizált adatfeldolgozás; számítógépesített

adatfeldolgozás; üzleti adatok szolgáltatása; matematikai adatok összegyűjtése; üzleti adatok elemzése; üzleti

adatok gyűjtése; adatrögzítés és -feldolgozás; adatfeldolgozás vállalkozások számára; írott kommunikáció és

adatok összegyűjtése és rendszerezése; statisztikai adatok összeállítása tudományos kutatásban történő

használatra; üzleti adatok gyűjtése és rendszerezése; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;

információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint

alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és

tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,

képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;

járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek

tesztelése, önjáró járművek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
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biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és

 tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03565

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03566

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03567

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03568

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03569

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03570

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03571

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 17 03572

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03573

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03574

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03575

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03576

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03577

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03578

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03579

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 17 03580

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03581

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03582

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03583

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03584

 ( 220 ) 2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03607

 ( 220 ) 2017.11.07.

 ( 731 )  Pénzes Boróka Ágnes, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Csalló Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek

készítése; dvd- és cd-rom filmgyártás; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; filmek és

videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás oktatási célokra; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése;

oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek gyártása;

oktatóvideók készítése; video- és dvd-filmgyártás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilm gyártás és kölcsönzés; videofilmekkel

 kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; videók, videofelvételek készítése.

 ( 210 ) M 17 03624

 ( 220 ) 2017.11.08.
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 ( 731 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatala Emese, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Bankjegykiadó automaták (ATM); számítógépes terminálok banki célokra; számítógépes kommunikációs

 szoftverek.

 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).

 ( 210 ) M 17 03685

 ( 220 ) 2017.11.14.

 ( 731 )  Etaska.hu Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; csuklóra

rögzíthető pénztárcák; erszények, pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák;

levéltárcák, pénztárcák nemesfémből; multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák;

pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; övtáskák; bőrutánzatból

készült táskák; guruló táskák; gurulós táskák; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; vállon átvethető táskák;

bőrönd; bőröndök kerekekkel; bőröndök, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök;

 utazótáskák és bőröndök; útikészletek, bőrönd szettek.

  25    Övek [ruházat]; derékszíjak, övek.

 ( 210 ) M 17 03686

 ( 220 ) 2017.11.14.

 ( 731 )  Etaska.hu Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; csuklóra

rögzíthető pénztárcák; erszények, pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák;

levéltárcák, pénztárcák nemesfémből; multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák;

pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; övtáskák; bőrutánzatból

készült táskák; guruló táskák; gurulós táskák; táskák, kézitáská; táskák légi utazáshoz; vállon átvethető táskák;

bőrönd; bőröndök kerekekkel; bőröndök, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök;

 utazótáskák és bőröndök; útikészletek, bőrönd szettek.

  25    Övek [ruházat]; derékszíjak, övek.

 ( 210 ) M 17 03726

 ( 220 ) 2017.11.20.

 ( 731 )  MEMOLUX Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03727

 ( 220 ) 2017.11.20.

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

 ( 541 ) Éljen 70/perc alatt

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03813

 ( 220 ) 2017.11.27.

 ( 731 )  BuywithBid Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Kaló Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok az internet és a világháló használatához.

 35    Internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül;

reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; internetes marketinggel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; internetes marketing; internetes árverezés; internetes aukciók

megrendezése és lebonyolítása; internetes aukciók szervezése; online internetes árverési szolgáltatások; online

kereskedelmi szolgáltatások, amelyek során az árverezendő termék közzététele és a licitálás is az interneten

 keresztül történik.

 42    Elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; honlapok és internetes

oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; honlapok és

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

frissítése; internetes oldalak frissítése; internetes platform készítése elektronikus kereskedelemhez; internetes

platformokhoz való szoftverek programozása; internetes weboldalak összegyűjtése; internetes weboldalak

tervezése és fejlesztése; különleges keresési lehetőségekkel ellátott internetes keresőmotorok biztosítása;

e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus

tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy

bérbeadása az interneten; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes oldalak

szolgáltatása; internetes tranzakciós felületek hosztolása; tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával

 kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 17 03939

 ( 220 ) 2017.12.07.

 ( 731 )  MindiGIS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Informatikához kapcsolódó információk összeállítása; informatikával kapcsolatos információs

szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos

információszolgáltatás; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes rendszerekkel

 kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 04074

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések kezelésére.

A rovat 151 darab közlést tartalmaz.
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