
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 00845

 ( 220 ) 2017.03.10.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 37    Építkezés; javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely műszaki és háztartási cikket,

kisgépet, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközt, egyéb elektromos berendezést helyrehoznak a használat,

károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási szolgáltatások bármely műszaki és

háztartási cikkek, kisgépek, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközök területén; karbantartási

szolgáltatások bármely műszaki és háztartási cikk, kisgép, számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb

elektromos berendezés eredeti állapotának megóvása érdekében, anélkül hogy bármely tulajdonságát

megváltoztatnák; bármely elektromos berendezés zavarmentesítése; műszaki és háztartási cikk, kisgép,

számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés üzembe helyezése; elhasznált vagy

tönkrement bármely elektromos berendezés felújítása, üzembe helyezése, használatra kész állapotba helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése, karbantartása és javítása; bármely műszaki berendezésbe való

festékkazetta utántöltése, újratöltése; órajavítás; számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása,

javítása; számítástechnikai, hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés vonatkozásában szoftver

telepítése, törlése, frissítése; számítástechnikai, hobbielektronikai eszközön, egyéb elektromos berendezésen (így

különösen telefonon, tablet, laptop, külső merevlemez) tárolt adatok mentése, másolása, helyreállítása; tűzriasztók

 felszerelése és javítása.

 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 01341

 ( 220 ) 2017.04.25.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
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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; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikácíós 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 információk 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; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

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

 41    Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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; fotóriportok 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 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
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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 01753

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont, Sátoraljaújhely (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás.

 43    Recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezés és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése;

 szállásfoglalás; turistaházak, üdülők.

 ( 210 ) M 17 01766

 ( 220 ) 2017.05.31.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás 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; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
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médiában; reklámkommunikácíós 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 információk 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; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

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

 41    Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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; fotóriportok 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 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 01767

 ( 220 ) 2017.05.31.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Anikó Show

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás 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
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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; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikácíós 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 információk 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; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

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

 41    Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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; fotóriportok 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 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;
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videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 17 01772

 ( 220 ) 2017.05.31.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) A DAL

 ( 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 01777

 ( 220 ) 2017.05.30.

 ( 731 )  CPCC Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) JUHHÉ

 ( 511 )  35    Fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja, vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; szervezeti konzultáció vásárlói hűségprogramok vonatkozásában;

fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók;

vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; hűségprogramok, ösztönző és bónusz

programok szolgáltatások; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra;

hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete; üzleti ösztönzési

programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje; engedményeket vagy vásárlásra való

ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat

jutalmazási programmal; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás

 utáni jutalompontok által.

 36    Vásárlói hűség jutalmazásra szolgáló értékbónok kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel

 kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása.
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 ( 210 ) M 17 01860

 ( 220 ) 2017.06.08.

 ( 731 )  HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Barnító berendezések (szoláriumok); egészségügyi készülékek és berendezések; fénycsövek világításra;

lámpák; LED-diódás világító berendezések; ultraviola lámpák nem gyógyászati célra; világító berendezések és

 készülékek.

 ( 210 ) M 17 01864

 ( 220 ) 2017.06.09.

 ( 731 )  Civil Akadémia Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fábián László, Budapest

 ( 541 ) SZÉPHALMI DIÉTA

 ( 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 (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 01975

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); audioberendezések

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; coaching (tréning); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
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 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).

 ( 210 ) M 17 01976

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) Az UP egy filozófia és életstílus Budapestről

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; célzott

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

 funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

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

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok

készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;

stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

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

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával

és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver

bérlés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftvertervezés; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 01977

 ( 220 ) 2017.06.19.

 ( 731 )  Erdélyi Miklós, Ópályi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    A szatmári szilvapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinkák.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, rendezvények, fesztiválok.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02100

 ( 220 ) 2017.06.28.
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 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 17 02101

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 17 02318

 ( 220 ) 2017.07.18.

 ( 731 )  Banksoft Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BANKSOFT

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

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

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

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

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

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

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

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

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

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftver fejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 210 ) M 17 02319

 ( 220 ) 2017.07.18.

 ( 731 )  Banksoft Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

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

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

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

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

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftver fejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 210 ) M 17 02339

 ( 220 ) 2017.08.10.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hal, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; lazac (nem élő); sózott hal; tonhal (nem

 élő).

 ( 210 ) M 17 02341

 ( 220 ) 2017.07.20.

 ( 731 )  Kuantum Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CENTRÁL KÁVÉHÁZ

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

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

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

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:cukor, méz,

melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások: jég. a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea,

kakaó és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

 fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; étel és

 ital catering.

 ( 210 ) M 17 02442

 ( 220 ) 2017.08.02.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) Kóstoljuk és szeretjük!

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 02514

 ( 220 ) 2017.08.08.

 ( 731 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02515

 ( 220 ) 2017.08.08.

 ( 731 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02561

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Sarkadi Tamás, Nagyecsed (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hagyományőrző tánc és zenei előadások, produkciók, bemutatók; szórakoztatás tánc és zenei előadások

formájában; tánccal, zenével és kézművességgel kapcsolatos képzés, oktatás; alkotóműhelyek szervezése és

 lebonyolítása (képzés).

  43    Vendéglátás (élelmezés); étel-ital ellátás, étel-ital szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02571

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  Cselényi Krisztina Judit, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

  20    Bútorok, fából, készült termékek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; konferencia szervezés, bonyolítás; oktatási anyagok fejlesztése, kiadása,

 terjesztése.

 ( 210 ) M 17 02673

 ( 220 ) 2017.08.25.

 ( 731 )  Tarnai Tímea Ilona, Nagykanizsa (HU)

 Salamon Péter Zoltán, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szeretetszalag

 ( 511 )  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok; hajdíszek; póthajak.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02676

 ( 220 ) 2017.08.25.

 ( 731 )  Bani's Kft 100%, Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Bani's

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02677

 ( 220 ) 2017.08.25.

 ( 731 )  Bani's Kft 100%, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02682

 ( 220 ) 2017.08.28.

 ( 731 )  Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Baran Ádám, Békéscsaba

  

( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02704

 ( 220 ) 2017.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest
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( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02705

 ( 220 ) 2017.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02708

 ( 220 ) 2017.08.29.

 ( 731 )  Pekara Hungary Kereskedelmi, Gyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; balzsamok nem gyógyászati

célokra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények;

bőrfehérítő krémek; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi

kedvenceknek; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő
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csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; folteltávolító, folttisztító készítmények; fürdősók nem gyógyászati

használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; hintőpor, pipere célokra;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi

higiéniai vagy szagtalanítási célokra; illatszer készítmények (1) (2); intim lemosók személyi higiéniai célokra,

nem gyógyszeres; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények

borotválkozáshoz; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott

kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kölnivíz (1) (2); krémek

bőrökhöz; lábizzadásgátló szappanok; mandulaszappan; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; nem gyógyhatású

fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai

célokra; parfümvizek, illatosított vizek; samponok; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan (1) (2); száraz

samponok; szőrtelenítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító tejek kozmetikai használatra; zsírok

 kozmetikai célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fürdőkészítmények

gyógyászati használatra; fürdősók gyógyászati célokra; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyanyagokat tartalmazó

samponok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok;

gyógyszappanok; hajkrémek gyógyászati használatra; izzadás elleni szerek; lábizzadás elleni szerek; rovarriasztó

füstölőszerek; rovarriasztók; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; szájöblítők gyógyászati

 célokra.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

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

készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás;

 termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 17 02709

 ( 220 ) 2017.08.29.

 ( 731 )  Pekara Hungary Kereskedelmi, Gyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; balzsamok nem gyógyászati

célokra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények;

bőrfehérítő krémek; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi

kedvenceknek; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő
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csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; folteltávolító, folttisztító készítmények; fürdősók nem gyógyászati

használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; hintőpor, pipere célokra;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi

higiéniai vagy szagtalanítási célokra; illatszer készítmények (1) (2); intim lemosók személyi higiéniai célokra,

nem gyógyszeres; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények

borotválkozáshoz; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott

kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kölnivíz (1) (2); krémek

bőrökhöz; lábizzadásgátló szappanok; mandulaszappan; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; nem gyógyhatású

fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai

célokra; parfümvizek, illatosított vizek; samponok; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan (1) (2); száraz

samponok; szőrtelenítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító tejek kozmetikai használatra; zsírok

 kozmetikai célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fürdőkészítmények

gyógyászati használatra; fürdősók gyógyászati célokra; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyanyagokat tartalmazó

samponok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok;

gyógyszappanok; hajkrémek gyógyászati használatra; izzadás elleni szerek; lábizzadás elleni szerek; rovarriasztó

füstölőszerek; rovarriasztók; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; szájöblítők gyógyászati

 célokra.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

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

készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás;

 termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 17 02738

 ( 220 ) 2017.08.30.

 ( 731 )  BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sziládi-Kovács Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Balatoni kutyabarát vendéglátó - és szálláshelyek részére hirdetési- és reklámszolgáltatások nyújtása;

balatoni kutyabarát szolgáltatások, vendéglátó - és szálláshelyek részére reklámkommunikációs stratégiára való

 tanácsadás.

  41    Balaton környéki kutyás rendezvények szervezése.

  43    Kutyabarát balatoni szállások foglalása.

 ( 210 ) M 17 02808
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 ( 220 ) 2015.07.08.

 ( 731 )  Heinz-Rüdiger Schimanko, Wien (AT)

 ( 740 )  DR. KRAJNYÁK ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Dr. Krajnyák András, Budapest

 ( 541 ) RACE ATTACK

 ( 511 )  4    Fűtőanyagok (fűtőalkohol is).

9    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; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozók és számítógépek; számítógépes

programok; számítógépes szoftverek; játékprogramok számítógépekhez; tűzoltó készülékek; búvárfelszerelések;

biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; tájékozódási, irányító,

nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozókészülékek; mágnesek,mágnesezők és lemágnesezők; információtechnológia és audiovizuális

berendezések; áramfeldolgozó készülékek; rögzített tartalmak; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra, oktatási

 berendezések és szimulátorok.

 16    Papírból készült szűrőanyagok; farostlemezből készült dobozok; nyomdaipari termékek; újságok;

folyóiratok; füzet; információs lapok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk, klisék.

 18    Bőrök és műbőrök; kulcstartók bőrből; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; állatbőrök és irhák; lószerszámok,

 ostorok és állatruhák; esernyők és napernyők; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök

 30    Pék- és cukrászati termékek, csokoládé és desszertek, feldolgozott gabona, valamint az ebből készült áruk,

 kivéve müzlik és fogyasztásra kész gabona alapú élelmiszerszeletek, kivéve sporttáplálkozási célra.

 35    Reklámozás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámszerződések közvetitése harmadik

személyek számára; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámfilmek készítése;

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklám jellegű rendezvények szervezése és

megvalósítása; árubemutatás; áruk és szolgáltatások bemutatása reklám- és eladási célra; nyomdai termékek

kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; reklámterjesztés; reklámanyagok szétosztása; terjesztés

(reklámanyag -); szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámlevél szolgáltatás; rádiós reklámozás; szponzori

szerződések reklámcélú közvetítése; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; irodai munkák; tanácsadás személyzeti irányításról;

közönségszolgálati szolgáltatások; sajtófigyelés; cégek bemutatása az interneten és más médiákban, reklám- és

értékesítési célból; kiskereskedelmi árubemutató kommunikációs médiákban; ellátási szolgáltatások külső felek

részére [termékek és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára]; marketing szolgáltatások; üzleti

promociók; áruk összeállítása mások számára bemutatási és eladási célból; kereskedelmi- vagy reklámcélú

vásárok szervezése; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladástámogatói célokra; árverési

szolgáltatások; piackutatás; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; üzleti információk;

kereskedelmi információs ügynökségek; gazdasági előrejelzések; statisztikák összeállítása; üzleti adminisztrációs

 és üzletvezetési szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés; utazási megszervezés; szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; továbbképzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások megrendezése; bálok szervezése; szépségversenyek szervezése;

szórakoztató célú előadások; élő előadások bemutatása; versenyek rendezése és tartása; mindenféle járművel

történő kirándulás szervezése és lebonyolítása; autósportok szervezése és biztosítása; a fitnesz központok

szolgáltatásai, az egészségmegőrző edzéseket és fitnesz edzéseket tartó klubok szolgáltatásai, valamint a
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 sportfelszerelések és sporteszközök bérlése kivételével, kivéve a járműveket.

  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások és kutatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 45    Személyes háttéradatok vizsgálata; örökbefogadási ügynökségek; utazók közvetítése; utikalauzok

közvetítése; versenyrésztvevők közvetítése; sportrendezvények résztvevőinek közvetítése;

motorsport-rendezvények résztvevőinek közvetítése; sportversenyek résztvevőinek közvetítése; járművel történő

kirándulások résztvevőinek közvetítése; örökbefogadás közvetítése; házasságközvetítő irodák; társkereső

szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; vallási összejövetelek szervezése; kivéve az ügyfelek és tagok

fitnesz-stúdiókhoz, valamint egészségmegőrző edzéseket és fitnesz- edzéseket tartó klubokhoz történő

 közvetítését.

 ( 210 ) M 17 02838

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  Han Yuxian, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Bizsuk.

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

  35    Kereskedelem.

 ( 210 ) M 17 02882

 ( 220 ) 2017.09.13.

 ( 731 )  Hal Melinda, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 17 02910

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vatera - A biztonságos online piactér

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, mások javára különböző áruféleségek összeállítása(kivéve ezek

szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák

ezeket az árukat, és ezek végzése elektronikus úton, különösen interneten keresztül; kereskedelmi ügyletek;

kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online piacok működtetése eladók és vásárlók számára termékekhez

és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; eladói termékek és szolgáltatások, eladói termékek értéke és árai értékelése és

ezekhez kapcsolódó visszajelzések és osztályozások; vásárlói és hirdetői ismertetőkkel való ellátás; hirdetési és

 promóciós szolgáltatások.

 38    Telekommunikáció; adatok és információk elektronikus továbbítása; személyhívó szolgáltatások (rádión,
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 telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációseszközön keresztül).

  42    Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; weboldalak alkotása és fenntartása.

 ( 210 ) M 17 02954

 ( 220 ) 2017.09.20.

 ( 731 )  Tógyer Imre, Gyermely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; rendvédelmi és haditechnikai eszközök, valamint

 vadászati és sportlövészeti optikai eszközök.

 35    Ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, híradástechnikai eszközökkel, lőfegyverekkel, lőszerekkel és

lövedékekkel, robbanóanyagokkal, rendvédelmi és haditechnikai eszközökkel, továbbá sportlövészeti és vadászati

 eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

 41    Lövészettel és vadászattal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek, lövészeti képzések, lövész versenyek, valamint vadászati és sport rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 02968

 ( 220 ) 2017.09.20.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, reklámcálú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés,

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

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció, vezeték nélküli műsorterjesztés.

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

letölthető videók biztosítása, rádióműsorok készítése, rádióműsorok közvetítése, rádióműsorok szerkesztése,

 rádiós szórakoztatás, szinkronizálás

 ( 210 ) M 17 02988

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  Esterhazy Privatstiftung, Eisenstadt (AT)

 ( 740 )  dr. Béres István ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bentlakásos iskolák; coaching

(tréning); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; forgatókönyvírás;

gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák

levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);

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

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

letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; táboroztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 5. szám, 2018.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M503



 ( 210 ) M 17 02992

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  UNICREDIT S.P.A., Roma (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan ügyletek, pénzügyek, biztosítás, ingatlannal kapcsolatos információ és tanácsadás, pénzügyi és

biztosítási ügyek; ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökség; ingatlan bérbeadása; biztosítás;

pénzügyi szolgáltatások; monetáris ügyletek; ingatlanügyek; banki szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás

pénzügyekben; otthoni bankolás; pénzügyi információk és biztosítási információk; pénzügyi becslések [biztosítás,

bank, ingatlan]; biztosító társaságok á1ta1 kínált pénzügyi szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ingatlanvásárlás [harmadik felek nevében]; ingatlan adminisztráció; ingatlankezelés és ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanvásárlással kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatások

befektetési ügyekben az ingatlan szektorban; ingatlanhitel, lízingszolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó

biztosítékiletéti szolgáltatások; ingatlan menedzsment szolgáltatások; ingatlan vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanértékelés és menedzsment; kötvényekre vonatkozó ügynöki szolgáltatások, valamint utazási csekkek és

készpénz kiadás; kötvénykibocsátás; előre fizetett készpénzkártyák kibocsátása; értéktárgyak letétbe helyezése;

valutakereskedelem és pénzváltás, valamint pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzforgalmi számlák terhelése

és jóváírása; finanszírozások megkönnyítése és megszervezése; befektetési ügynöki tevékenység; pénzügyekkel

kapcsolatos ügyintézés; megtakarítási számlák kezelése; vagyonkezelés; munkavállalóknak szóló nyugdíjalapok

pénzügyi kezelése; vagyonkezelői ügyintézés; pénzügyi segítségnyújtás; takarékpénztári és hitel társaságok;

kereskedelmi bankolás és otthoni bankolás; alkuszi/ügynöki tevékenység; magán befektetési és kockázati

tőkebefektetési szolgáltatások (tőkebefektetés); vagyonkezelői alapokra vonatkozó tanácsadás; tanácsadás

kockázatkezelési [pénzügyi] ügyekben; független tanácsadás a pénzügyi tervezési ügyekben; adótanácsadás

[pénzügyi]; részvénybefektetés nemzetközi vállalatokban; pénzügyi támogatások nyújtása; áru- és

szolgáltatás-vásárlásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tőkeemelés; részvényekhez kapcsolódó

ügynöki tevékenységek; tőke kezelés lakossági ügyfelek számára; vásárlások finanszírozása; tőkeemelés;

befektetési tőke biztosítása; folyószámlanyitás; pénzügyi finanszírozás; kereskedelmi finanszírozás;

ingatlanfejlesztési finanszírozás; finanszírozás biztosítása vállalatok részére; nyugdíjalapok biztosítása; a külföldi

valutával kapcsolatos kockázatok pénzügyi védelmének biztosítása; pénzügyi szolgáltatások nyújtása világméretű

információs hálózat vagy internet révén; pénzügyi kötvények nyújtása; garanciaalapok; pénzügyi

kockázatkezelés; kockázatkezelés kamatláb-ügyekben; kockázatkezelés árazási ügyekben; ügynökgondnoki

szolgáltatások; nyereség kezelése; eszközkezelés; pénzügyi eszközök kezelése; kockázati tőke kezelés; vállalati

pénzügyek kezelése; vállalati alapok kezelése; pénzügyi alapok kezelése; ingatlanalapok kezelése; nyugdíjalapok

kezelése; pénzügyi menedzsment és tervezés; pénzügyi menedzsment és készpénzkezelés; folyószámlák pénzügyi

kezelése; nyugdíjak pénzügyi kezelése; banki szolgáltatások pénzügyi kezelése; pénzügyi menedzsment

interneten keresztül; otthoni bankolás; tőzsdével kapcsolatos pénzügyi információk, információ- és

adatszolgáltatás; pénzügyi tanácsadás; bankszámlákra vonatkozó információk; internetes bankolás; fix hozamú

befektetések; pénzügyi befektetések; befektetések egyedi részvényalapú befektetési alapokba; kockázati tőke és

projekt tőke befektetések; pénzügyi szolgáltatási ügyletek; banki szolgáltatások; kereskedelmi bankügyintézés;

online bankolás; pénzügyi alapműveletek; pénzügyi garanciák nyújtása; építési projektek finanszírozása;

finanszírozási szolgáltatások ingatlan vásárlásához; hitelnyújtással kapcsolatos ügynöki tevékenység;

finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tervezés és irányítás; pénzügyi tervezés; kölcsönök és hitelek, pénzügyi

lízing szolgáltatások; pénzügyi védelem; finanszírozás növelése; banki szolgáltatások; internetes banki

szolgáltatások; számítógépesített banki szolgáltatások; pénzügyi és banki szolgáltatások; digitális banki

szolgáltatások; digitális banki szolgáltatások számítógépes világhálón keresztül [internetes bankolás]; pénzügyi

banki szolgáltatások készpénz kifizetéshez; személyes pénzügyi banki szolgáltatások; készpénzbetétek pénzügyi

banki szolgáltatásai; bankfinanszírozási szolgáltatások; nemzetközi banki szolgáltatások; online banki

szolgáltatások; banki szolgáltatások betétgyűjtéshez ; személyes banki szolgáltatások; privát banki szolgáltatások;
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online banki szolgáltatások; számlahitelező szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó szolgáltatások; monetáris

ügyek; vagyonkezelői szolgáltatások; folyószámla és csekk szolgáltatások; bankszámla-szolgáltatások;

betétszámla szolgáltatások; megtakarítási számla szolgáltatások; csekkszámla szolgáltatások; folyószámla

szolgáltatások; betéti szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi és kölcsön szolgáltatások; banki

intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi ügyletek;

megtakarítási terv szolgáltatások; nyugdíjalap szolgáltatások; pénzügyi tervezési szolgáltatások; megtakarítások

és kölcsönök; kincstári szolgáltatások; kamatlábhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciós szolgáltatások;

vagyonkezelési szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó adminisztráció; komputerizált pénzügyi szolgáltatások;

pénzügyi megtakarítási szolgáltatások; személyre szóló pénzügyi szolgáltatások; eszközökhöz kapcsolódó

pénzügyi szolgáltatások; befektetési ügyekben nyújtott szolgáltatások; monetáris szolgáltatások;

nyugdíj-szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarítási számlákkal kapcsolatos szolgáltatások; telefonbank

szolgáltatások; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések;

adománygyűjtés jótékonysági célokra [alapkezelés]; pénzgyűjtés; pénzügyi szponzorálási szolgáltatások;

pénzügyi szponzorálás; hitelkártya szolgáltatások; hitelkártya kibocsátás; hitelkártyák és betéti kártyák

kibocsátása, ATM kártyák és gyűjtőkártyák biztosítása; ATM kártyákkal, hitelkártyákkal, betéti kártyákkal és

digitális fizetési kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártya és fizetőkáttya szolgáltatások;

hitelkártya-kezelési szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatások hitelkártyákra, betéti kártyákra és gyűjtő kártyákra

vonatkozóan; bankszámla szolgáltatások, nevezetesen bankszámlanyitás vagy bankszámlazárás; biztosítás;

apartmanok bérbeadása; hitelügynökségek; lízingügynökségek [ingatlanok]; követelésbehajtási ügynökségek;

vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügynökségek; elemzések (pénzügyi-); balesetbiztosítás;

tűzbiztosítás ; betegbiztosítás; tengeri biztosítás; életbiztosítás; biztosítás; konzultáció pénzügyekben;

tőkefelhalmozás; széfletétek; pénzügyi információk és biztosítási információk; tőkebefektetés; apartmanok,

házak, kereskedelmi helyiségek és irodák bérbeadása; épületek bérbeadása; kereskedelmi tulajdon lízingelése;

lakások bérbeadása; földterületek bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása [ingatlan];

biztosítási ügyletek; ingatlanügyletek; tőzsdei kereskedelmi ügyletek; tőzsdeügynöki tevékenység; valutaváltás;

részletfizetés; értékpapír fedezetű kölcsönök; kölcsönök [finanszírozás]; kölcsönök ingatlan jelzáloghoz

kapcsolódóan; tőzsdei jegyzés; betéti kártya szolgáltatások; nyugdíj alap-szolgáltatások; vállalat-felszámolás

[pénzügyi ügyek]; nyugdíjkifizetésekhez kapcsolódó szolgáltatások; zálogkölcsön szolgáltatás; pénzügyi

szponzoráció; ingatlanértékelés; ékszerek értékelése; műtárgy értékelés; régiségértékelés; pénzügyi becslések

 [biztosítás, bankok, ingatlan] ; a pénzeszközök digitális átutalása; csekkellenőrzés.

 ( 210 ) M 17 02998

 ( 220 ) 2017.09.21.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) SZERENCSI MACSKANYELV

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, ccsokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 17 03013

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Porkoláb Gyöngyike, Debrecen (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).
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 ( 210 ) M 17 03014

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Pinzaanco., Ltd,, Taipei City 104 (TW)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Laptoptokok; laptop táskák; számológép táskák, tokok; fotós táskák; szemüvegek; szemüvegkeretek; tokok

 telefonokhoz; tokok okostelefonokhoz; borítók okostelefonokhoz.

 18    Iskolatáskák; hátizsákok; hátitáskák; kézitáskák; hátizsákok kanavászból; bevásárlótáskák; levéltárcák,

 irattárcák; bőröndök, útitáskák; esernyők.

 ( 210 ) M 17 03021

 ( 220 ) 2017.09.25.

 ( 731 )  Duna Kongresszus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bujdosó Klára Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 210 ) M 17 03035

 ( 220 ) 2017.09.26.

 ( 731 )  Úsovsko Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) Legyen Fit napod!

 ( 511 )  29    Szója alapú rágcsálnivalók; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; szárított

 gyümölcs alapú rágcsálnivalók.

 30    Búzaalapú müzliszeletek; gabona alapú müzliszeletek; müzli desszertek; müzliből készített rágcsálnivalók;

müzliszeletek; müzliszeletek, energiaszeletek; kása; zabkásák; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; azonnal

 fogyasztható, instant zabkása.

 ( 210 ) M 17 03036

 ( 220 ) 2017.09.25.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Élj a Maxximumon!

 ( 511 )   32    Energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok.

 35    Kis- és nagykereskedelem, reklámozás az energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és

 a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok termékkörében.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 17 03038

 ( 220 ) 2017.09.26.

 ( 731 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03039

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

 diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású takarmányadalékok; gyógyteák.

  29    Leves készítmények; levesek; milk shake-ek [tej alapú frappé italok]; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

 30    Csokoládés tej [ital]; gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek, kekszek; lisztek; liszttartalmú ételek;

 magas protein tartalmú gabonaszeletek; snack ételek (gabona alapú).

 ( 210 ) M 17 03040

 ( 220 ) 2017.09.27.

 ( 731 )  C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

 diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású takarmányadalékok; gyógyteák.

  29    Leves készítmények; levesek; milk shake-ek [tej alapú frappé italok]; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

 30    Csokoládés tej [ital]; gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek, kekszek; lisztek; liszttartalmú ételek;

 magas protein tartalmú gabonaszeletek; snack ételek (gabona alapú).

 ( 210 ) M 17 03073

 ( 220 ) 2017.09.28.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Petőfi Rádió, a Te slágered

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos kommunikáció, rádióadás,

rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások, televíziós műsorszórás, közvetítés, telex

szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó

 on-demand közvetítések.

 41    Dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, előadóművészek szolgáltatásai, elő előadások bemutatása, filmgyártás, kivéve a

reklámfilmek, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, lemezlovas (DJ)

szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,
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on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, 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,

szinkronizálás, 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 03101

 ( 220 ) 2017.10.02.

 ( 731 )  Grande Market Kft., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kótai Izabel, Kapuvár

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 17 03119

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó mesterséges édesítőszerek.

 5    Magyarországról származó élelmiszer csecsemőknek, étrend-kiegészítők és diétás készítmények.

 29    Hús és húskészítmények; halak és halból készült tem1ékek; baromfi és baromfiból készült termékek; vadhús

és vadhúsból készült termékek; kolbász és hentesáruk; hús, hal, baromfi, vad, kagyló, zöldség és gyümölcs

kivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcsök és zö1dségek, a fent említett áruk, beleértve édes

és/vagy savanyú szószos változatukat; burgonyából készült termékek; zselék; dzsemek; lekvár; gyümölcspüré;

édes gyümölcs- vagy zöldségkrémek; tojás; tej; tejtermékek; vaj; sajt; sajttermékek; tejkrém; joghurt; túró; tejpor

élelmiszer célokra; desszertek gyümölcsből, diófélékből, joghurtból, túróból és/vagy tejszínből; elkészített

diófélék, diókeverékek, diókeverékek szárított gyümölcsökkel; étkezési olajok; étkezési zsírok; leves konzervek;

készítmények leves készítéséhez; erőleves; fóleg húst, halat, baromfit, vadat, zöldséget, gyümölcsöt és/vagy

tejtermékeket tartalmazó saláták; készételek, amelyek elsősorban húst, halat, baromfit, vadat, zöldségeket,

gyümölcsöket és/vagy tejtermékeket tartalmaznak; főleg húst, halat, baromfit, vadat, zöldséget, gyümölcsöt

és/vagy tejtermékeket tartalmazó fagyasztott élelmiszerek; diétás ételek, főleg húsból, halból, baromfiból, vadból,

zöldségből, gyümölcsből és/vagy tejtermékből, nem gyógyászati célokra, az előbbiek mindegyike

 Magyarországról származva.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; mesterséges kávé; kávé-, tea-, kakaó-és csokoládéitalok; kávé
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és kakaó készítmények alkoholos és alkoholmentes italok készítéséhez; liszt; gabonakészítmények; gabonafé1ék;

müzli; teljes kiőrlésű termékek; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska; tészta termékek; pizza; pizza

termékek; szusi; kenyér; nyitott szendvicsek; szendvicsek; süteménytészta; cukrászsütemények; cukorkaáru;

csokoládé és csokoládé áruk; fagylaltok és jégkrémek; pudingok; méz; szirupok és melasz; élesztő; sütőpor;

élelmiszer keményítő ; só; mustár; majonéz; ketchup; ecet, szászok (ízesítők); salátaöntetek; fűszerek;

fiíszerkivonatok; szárított fűszernövények; ízesítők ételekhez; készételek elsősorban gabonakészítményekből,

lisztből készült tésztákból, galuskából, rizsből, kenyérből, tésztafélékből és/vagy édességből; fagyasztott

élelmiszerek főként gabonakészítményekből, lisztből készült tésztákból, galuskából, rizsből, kenyérből,

tésztafélékből és/vagy édességből; elsősorban gabonakészítményekből, lisztből készült tésztákból, galuskából,

rizsből, kenyérből, tésztafélékből és/vagy édességből álló diétás élelmiszerek, nem gyógyászati célra; dióféléket

 nem tartalmazó édes krémek, az előbbiek mindegyike Magyarországról származva.

 31    Mezőgazdasági, vízkultúrás növények, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök, diófélék,

zöldségek és gyógynövények; gombák; maláta és feldolgozatlan gabonafélék, az előbbiek mindegyike

 Magyarországról származva.

 32    Sörök; alkoholmentes sörök; dietetikus sörök; sört tartalmazó vegyes italok; ásványvizek (italok); szénsavas

víz; alkoholmentes italok; limonádék; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; zöldséglevek; smoothie-k (gyümölcs vagy

zöldségitalok); szirupok italok készítéséhez; készítmények italok készítéséhez, az előbbiek mindegyike

 Magyarországról származva.

 33    Alkoholos italok (kivéve sör); bor; szeszesitalok; likőrök; szeszes ital és boralapú kevert alkoholos italok,

koktélok és aperitifek; bort tartalmazó italok; alkoholos készítmények italok készítéséhez, az előbbiek

 mindegyike Magyarországról származva.

 ( 210 ) M 17 03123

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  PM Design Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; nem gyógyhatású kenőcsök, balzsamok; olajok kozmetikai célokra; parfümök és

illatszerek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek; szappanok és gélek; tisztítókészítmények kozmetikai

 használatra; zsírok kozmetikai célokra.

 ( 210 ) M 17 03128

 ( 220 ) 2017.10.03.

 ( 731 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.
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 ( 210 ) M 17 03129

 ( 220 ) 2017.10.03.

 ( 731 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 210 ) M 17 03130

 ( 220 ) 2017.10.03.

 ( 731 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

szereplő valamennyi áru), továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 210 ) M 17 03133

 ( 220 ) 2017.10.03.

 ( 731 )  SENTIO Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sentio

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú

 italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).
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  36    Épületek bérbeadása.

  39    Járművek bérbeadása; hajós utasszállítás; hajók bérbeadása.

 41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 210 ) M 17 03134

 ( 220 ) 2017.10.03.

 ( 731 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) OÁZIS

 ( 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.

 ( 210 ) M 17 03135

 ( 220 ) 2017.10.03.

 ( 731 )  Dányi Joel, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hungarian Open Europe Cup Szépségipari Verseny és Kiállítás - MOSZI

 ( 511 )   41    Szépségipari szakmai verseny és kiállítás.

 ( 210 ) M 17 03140

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  Ruszthy Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; cégbemutatófilmek, chipkártyák [integrált áramkörös kártyák],

csatolók[adatfeldolgozó berendezés], digitális jelek, diktafonok, egérpadok, egér [számítógépperiféria],

elektronikus interaktív táblák, elektronikus jeladók, elektronikus kijelzőtáblák, fénykibocsátó elektronikus

mutatóeszközök, filmfelvevő készülékek, berendezések, filmvágó készülékek, hangátvitelre szolgáló készülékek,

hangfelvétel-hordozók, hordozható médialejátszók, interaktív érintőképernyős terminálok, interkommunikációs

berendezések, készülék, internetes prezentáció szoftverek, írásvetítő berendezések, játékszoftverek,jelzőpanelek,

világító vagy mechanikus, laptop számítógépek, laptop számítógépek, mobiltelefonok, modemek, monitorok

[szám ítógép programok], okoskarórák, okostelefonok, oktatási készülékek, olvasók [adatfeldolgozó eszközök],

operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített, optikai adathordozók, optikai készülékek és eszközök,

prezentációs szoftverek, prezentációs szoftverek, számítógépek, számítógépes hardver, számítógépes programok

[letölthető szoftverek], számítógépes programok, rögzített (1), számítógépes programok, rögzített (2),

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető, TV-készülékek, USB pendrive-ok, videokamerák, videokazetták

 (1), videokazetták (2), videoképernyők, videotelefonok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás, hirdetési- és

reklámszolgáltatások,animációs prezentáció, animációs prezentáció szerkesztése, cégbemutató animáció,film

prezentáció, interneten lejátszható prezentáció, internetes prezentáció, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

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

marketing szolgáltatások, mobil alkalmazásokon lejátszható prezentáció, mobil alkalmazáson szerkeszthető

prezentáció, nyelvfüggetlen prezentációs internetes alkalmazás, nyelvfüggetlen prezentációs mobilalkalmazás,

nyelvfüggetlen videós prezentáció internetes alkalmazás, nyelvfüggetlen videós prezentáció mobilalkalmazás,
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okostelefonon szerkeszthető prezentáció, online cégprezentáció, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, online interaktív prezentáció, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére, online prezentáció, online prezentáció idegen nyelven, online prezentáció idegen nyelven

mobilalkalmazásként, online szerkeszthető prezentáció készítő alkalmazás, outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás], Pay Per Click (PPC) hirdetés, prezentáció idegen nyelven, prezentáció szerkesztése,

prezentációs mobil alkalmazás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámcélú forgatókönyvírás, reklámeszközök tervezése és

formatervezése, reklámfilmek készítése, reklámszövegek írása, reklámszövegek ublikálása, reklámterjesztés,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében, szabadtéri

reklámozás, hirdetés, számítógépen szerkeszthető prezentáció, számítógépes fájlkezelés, adatkezelés,

szövegszerkesztés, tableten szerkeszthető prezentáció, telemarketing szolgáltatások, telefonon szerkeszthető

prezentáció, televíziós reklámozás, üzleti értékelések, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti

konzultációs szolgáltatások, üzleti tájékoztatás, információnyújtás,üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, videóprezentáció, weben szerkeszthető prezentáció, weben szerkeszthető prezentáció

 készítő alkalmazás, webes cégprezentáció, webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés, adatbiztonsági tanácsadás,

felhőalapú számítástechnika, grafikai tervezés, honlaptervezési tanácsadás, informáciotechnológiai (IT)

 tanácsadási szolgáltatások, szoftver, mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 17 03141

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  Tormássy Pál Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mogyorósi István, Budapest

 ( 541 ) CITEronome

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 03144

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  DPC Consulting Kft. 50%, Budapest (HU)

 DBArt Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

 ( 541 ) datafest

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

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

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
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irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; 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; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

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

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

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

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

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

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

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

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

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

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; 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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

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

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 03145

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  DPC Consulting Kft. 50%, Budapest (HU)

 DBArt Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest
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( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

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

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; 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; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

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

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

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

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

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

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

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

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

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

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és
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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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

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

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 03146

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  DPC Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

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

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; 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; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

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

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem
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reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

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

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

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

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

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

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; 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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

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

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 03147

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  DPC Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

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

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
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irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; 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; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

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

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

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

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

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

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

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

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

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

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; 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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

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

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 17 03149

 ( 220 ) 2017.10.05.

 ( 731 )  My Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ackermann Szilvia, Budapest

 ( 541 ) iGlass

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 17 03156

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Chrobák János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 41    Gyerekek motorozással kapcsolatos okatatása, nevelése; sport- és kulturális tevékenységek (versenyzés);

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 03185

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03190

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Manna Vision Media Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Rádióreklámok közzététele, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

  38    Rádióadás, műsorszórás, e-mail.

  41    Rádiós műsorgyártás, rádiós szórakoztatás, zenei gyártás, műsorkészítés.

 ( 210 ) M 17 03193

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  SENTIO Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú

 italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

  36    Épületek bérbeadása.

  39    Járművek bérbeadása; hajós utasszállítás; hajók bérbeadása.

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

 sport célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 210 ) M 17 03197

 ( 220 ) 2017.10.10.

 ( 731 )  dr. Szabó Iván, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 17 03198

 ( 220 ) 2017.10.10.

 ( 731 )  Schwarczer Zoltán, Pécel (HU)

 Schwarczer Zoltánné, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Ágynemű, párnák, takarók.

  24    Hálózsák, ágynemű, takaró, gyerekhálózsák.

  25    Alsóruházat, alsóruha babáknak, alvózsák babaruhák, kiegészítők, gyerekruha.
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 ( 210 ) M 17 03239

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

  35    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka reklámozása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03240

 ( 220 ) 2017.10.10.

 ( 731 )  Tóth Gábor, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. d'Elhougne Győző, Budapest

 ( 541 ) GÁBRIEL CUKRÁSZDA

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 03241

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.
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 ( 210 ) M 17 03242

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03243

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03244

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (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 03245

 ( 220 ) 2017.10.11.
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 ( 731 )  Jade-Szoft Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserna Zsombor, Nagykovácsi

 ( 541 ) Brokka

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 03246

 ( 220 ) 2017.10.11.

 ( 731 )  Lányi Zsófia 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák; testedző létesítmények biztosítása; testedzés

felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások biztosítása.

 ( 210 ) M 17 03247

 ( 220 ) 2017.10.10.

 ( 731 )  MEDIAD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babai László, Budapest

 ( 541 ) PRIMA MEDICA

 ( 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 03252

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Nagy Balázs 100%, Abda (HU)

 ( 541 ) Acrilnauta

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 03273

 ( 220 ) 2017.10.13.

 ( 731 )  Poller Rolland, Bonyhád (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez, kontaktlencse tisztító készítmények.

9    Szemüvegek, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok, optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek,

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03276

 ( 220 ) 2017.10.12.

 ( 731 )  Forrás-Trend Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Előre legyártott építőelemek (nemfémes); előre gyártott nemfém építőelemek; előre gyártott nem fém

épületelemek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; betonfalak építkezéshez;

 építőelemek (nem fém).

 37    Épületrészek építése; épületek kivitelezése; épületek és más szerkezetek építése; épületek építése; épületek

 szigetelése.

 ( 210 ) M 17 03278

 ( 220 ) 2017.10.13.

 ( 731 )  AT B.T., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Csepregi László, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számológépek.

 16    Irodai cikkek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók [papíráru], irodai kapcsok, irodai kellékek, irodai

lyukasztógépek, irodai nedvesítők, irodaszer szekrények, íróecsetek, íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek

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

ívek [papíráruk], javítófolyadékok [irodai cikkek], jelölő kréta, jelölőtük rajzoláshoz, rajztűk, hibajavító roller,

kártyák, katalógusok, laminálók irodai használatra, levélzáró öntapadós ragasztókorongok, mappák, naptárak,

noteszok, nyomtatott órarendek, nyomtatványok, öntapadós címkék, matricák [papíripari], öntapadós textil

[írószer éspapíráru], papírvágó kések [irodai cikkek], papír- vagy kartondobozok, pasztellek [kréták], pauszpapír,

szabásminta papír, pecsételő anyagok papíripari használatra, pénztárolók, radírgumik, ragasztók irodai és otthoni

célokra, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, rajzeszközök, rajzkészletek, rajztáblák, rajzszegek,

rotringhegyek, ceruzahegyek, sablonok [papíráruk], tollak [irodai cikkek], toll- és ceruzatartók, tollhegyek,

tolltartó dobozok, tolltartó kapcsok, csipeszek, többmásolatos papírok [írószer], töltőceruzák [rotringok], töltőtoll,

tuskihúzók, tusok, tűzőgépek [irodai cikkek], t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz, ujjnedvesítő [irodaszerek],

ujjvédők [irodai cikkek], útlevéltartók, vonalzók műszaki rajzokhoz, zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból.

 ( 210 ) M 17 03284

 ( 220 ) 2017.10.15.

 ( 731 )  Stettner Tímea 100%, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus adatbázisok.

  45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 17 03287

 ( 220 ) 2017.10.16.

 ( 731 )  Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Táboroztatás.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03299

 ( 220 ) 2017.10.16.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 740 )  Naffa Khaled, Bodmér

 ( 541 ) arabesque

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 17 03300

 ( 220 ) 2017.10.16.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 740 )  Naffa Khaled, Bodmér

 ( 541 ) Kaukab Alsharq

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 17 03301

 ( 220 ) 2017.10.17.

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

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03304

 ( 220 ) 2017.10.18.

 ( 731 )  BGB Inerherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 17 03308

 ( 220 ) 2017.10.18.

 ( 731 )  AAPRIL Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 ) Cloudberry

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03312

 ( 220 ) 2017.10.18.

 ( 731 )  Benihana Holdings PTE., LTD, Singapore (SG)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03313

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok (géprészek); fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg, járműablakok kivitelével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg; szigetelő üveg (építési); szilícium-dioxid (kvarc); színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg

 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üvegáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

 37    A 7., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások, kivéve

csövek, tengelykapcsolók, csatlakozók, szelepek, adapterek, áramlás szabályozók, szűkítő, szélesítők, elválasztók,

dugók, csapok, alkatrészek és szerelvények (az imént említett valamennyi áru nemfémes anyagból vagy döntően

 nem fémes anyagból) árukhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03327

 ( 220 ) 2017.10.19.
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 ( 731 )  Ébresztő Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Harron Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03373

 ( 220 ) 2017.10.25.

 ( 731 )  DMS Solutions Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver-tervezés és fejlesztés;

tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; számítógép

 programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 17 03383

 ( 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.
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 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 03395

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) FIBIXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03396

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) ARLINTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03397

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) FIBRODEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03398

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) AUMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03399

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) FIVOTTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03400

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) FORINDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03401

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) AYOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 17 03402

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) FORTOFIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03403

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) AZIZAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03404

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) GENTREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03405

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) GLOBUNTAC

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03406

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) BEDRINORMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03407

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) HELLIOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03408

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) HEURISTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03409

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) BLUMIRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03410

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 5. szám, 2018.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M528



 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) INNICA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03411

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) BOXARID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03412

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) LARISSIMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03413

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) LASTULIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03414

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) LIAMIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03450

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Ibrahim-Mehdi Ádám Salah, Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Hello Hunor

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03451

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Humánia HRS Group Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   35    Közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; piackutatás; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás).

 ( 210 ) M 17 03452

 ( 220 ) 2017.10.27.

 ( 731 )  dr. Podamer-Benák Dóra, Diósd (HU)

  

( 546 )

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

  16    Papír és karton; nyomdaipari termék, amelyek nem tartoznak más osztályokba, törlésre szolgáló termékek.

 21    Eszközök háztartási és konyhai célokra, takarító eszközök bőr fényesítéséhez, felmosórongyok, tisztító

 (fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével, tisztítórongyok, törlőrongyok.

 ( 210 ) M 17 03453

 ( 220 ) 2017.10.27.

 ( 731 )  Varga László, Szigetbecse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, biciklik, azok részei, szerelvényei és kiegészítői.

  25    Kerékpáros, biciklis ruházati cikkek, cipők kalapáruk.

  37    Kerékpárok, biciklik javítási és szerelési szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 03454

 ( 220 ) 2017.10.27.

 ( 731 )  Sztupa Balázs, Sárosd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; ügyességi versenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 03455

 ( 220 ) 2017.10.27.

 ( 731 )  Household Depo Import-Export Kereskedelmi 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).
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8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 03457

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Dombi János, Sopron (HU)

 Virág Márta, Gyula (HU)

  
( 546 )

 ( 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 03487

 ( 220 ) 2017.10.30.

 ( 731 )  Szikra Zoltán János 100%, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03510

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  iCentre-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jánosik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) iCentre

 ( 511 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

 ( 210 ) M 17 03511

 ( 220 ) 2017.10.27.

 ( 731 )  Bucsai Orsolya, Budapest (HU)

 dr. Pap Lajos, Budapest (HU)

 ( 541 ) Káli csók

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 03512

 ( 220 ) 2017.10.30.

 ( 731 )  Just Like Buddha Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és 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 03513

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárvári Sándor, Budapest

 ( 541 ) SUNWOR

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 03514

 ( 220 ) 2017.11.02.
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 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, zománcok; fakonzerváló szerek; rozsdagátló szerek; festék higítók.

  16    Papírból készült festőszalagok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; üzleti termékek bemutatása és

 kiállítása.

 ( 210 ) M 17 03516

 ( 220 ) 2017.11.02.

 ( 731 )  Szíjártóné Pohly Boglárka, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kis Marika

 ( 511 )  9    CD-k, Dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, zenés anyagok kiadása.

 ( 210 ) M 17 03522

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Huszár Tamás Pál 1/1, Budapest (HU)

 ( 541 ) Jack and Jill Tango

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; táncversenyek szervezése.

 ( 210 ) M 17 03526

 ( 220 ) 2017.11.02.

 ( 731 )  Gálné Varga Szilvia 50%, Bócsa (HU)

 Varga Zsolt 50%, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

   
( 546 )

 ( 511 )   31    Szőlő, friss; szőlőtőkék.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; borok; habzóbor, pezsgő;

 bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; desszertborok; rozéborok; asztali borok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szőlő, friss; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szőlőtőkék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: alkoholos italok (sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: alkoholos italok (sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: készítmények alkoholos italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: készítmények alkoholos italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: borok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: habzóbor, pezsgő; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: habzóbor, pezsgő; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: bor alapú italok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bor alapú

italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bort tartalmazó italok [fröccsök]; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bort tartalmazó italok [fröccsök]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: desszertborok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: desszertborok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

rozé borok; a következőárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rozé borok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmiszolgáltatások: asztali borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások: asztali borok.
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 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásszervezés turisták számára; alkoholos italok felszolgálása;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek

 számára; éttermi foglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03527

 ( 220 ) 2017.11.02.

 ( 731 )  Gálné Varga Szilvia 50%, Bócsa (HU)

 Varga Zsolt 50%, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szőlő, friss; szőlőtőkék.

  33    Balatonfüred - Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: Balatonfüred - Csopak eredetmegjelölés

termékleírásának megfelelő borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

 Balatonfüred - Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 17 03541

 ( 220 ) 2017.11.02.

 ( 731 )  Group V4 Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Tihamér, Albertirsa

 ( 541 ) Humin 4 Agro

 ( 511 )   31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek.

 ( 210 ) M 17 03627

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Agóra

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák gazdasági előrejelzések

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok tetjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámlevél szolgáltatás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás

 [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kolturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

intemeten [nem letölthető] elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadómüvészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai konferenciák szervezése és

lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
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szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás;

 szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 17 03628

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  VECTERA Inc., Panama 5 (PA)

 ( 740 )  Nyíri István, Hévíz

 ( 541 ) Budweisers Clydesdales

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

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, amelyet

személyek és létesítmények nyújtanak embereknek vagy állatoknak mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

szolgáltatások személyek kezelésére vonatkozó orvosi elemzési szolgáltatások mesterséges megtermékenyítési

 szolgáltatások; gyógyszerészi tanácsadás; állattenyésztés; növénytermesztési szolgáltatások, kertészet.

 ( 210 ) M 17 03629

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  Séf Asztala Étterem Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03632

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BÉKANŐ

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 03635

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  VIDEOTON HOLDING ZRt. 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bocskay Bea, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03640

 ( 220 ) 2017.11.09.

 ( 731 )  Tóth Katalin, Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) Bonum

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fogkrémek; illatszerek; illóolajok; kozmetikai

cikkek; hajmosó szerek; szappanok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; kenőcsök kozmetikai

 használatra.

 ( 210 ) M 17 03641

 ( 220 ) 2017.11.09.

 ( 731 )  Sebastiano Scarpa Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Lábbelik; bakancsok, csizmák; alkalmi cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bőrcipők; cipőtalpbetétek;

férfi lábbelik; gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermeklábbelik; hétköznapi [casual] cipők; hétköznapi,

 utcai lábbelik; magassarkú cipők; női lábbelik; téli csizmák.

 ( 210 ) M 17 03655

 ( 220 ) 2017.11.10.

 ( 731 )  dr. Kovács Csaba, Gárdony-Agárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, online reklámozás, online rendelési, webáruházi szolgáltatások.

  38    Online információtovábbítás, online üzenetküldés szolgáltatások, online fórumok biztosítása.

 41    Online szórakoztatás, online játékszolgáltatások, életmód, online kiadványok megjelentetése, online

kommunikációs szolgáltatások, online szemináriumok biztosítása, online interaktív szórakoztatás, szakmai

 képzés.

 ( 210 ) M 17 03656

 ( 220 ) 2017.11.10.

 ( 731 )  Hyundai Holding Hungary Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A Te autód, a Te világod!

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

  28    Játékok; játékszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 03658

 ( 220 ) 2017.11.09.

 ( 731 )  Dubitz Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DUBITZ

 ( 511 )  32    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 33    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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03659

 ( 220 ) 2017.11.10.

 ( 731 )  NEXT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csopak (HU)

 ( 740 )  Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 17 03660

 ( 220 ) 2017.11.11.

 ( 731 )  Szőlő utca Lapkiadó Kft. 50%, Budapest (HU)

 TraderMagazin Lapkiadó és Szolgáltató Kft. 50%, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Farkas Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; szórólapok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 ( 210 ) M 17 03694

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Tóthné Bartók Erzsébet, Bag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Gyermekek számára készült könyvek, foglalkoztató füzetek; határidőnaplók; irodai és oktatási
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 segédanyagok; kártyák, oktatókártyák; könyvek.

 41    Bemutatók szervezése képzési célokra; csapatépítés; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése

felnőttek, diákok számára; képességfejlesztő tanfolyamok, tréningek; kiadványok megjelentetése; könyvkiadás;

oktatás, tanítás; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; szabadidős táborok; személyiségfejlesztő tréning; tanfolyamok szervezése;

 továbbképzés.

 ( 210 ) M 17 03723

 ( 220 ) 2017.11.17.

 ( 731 )  DOR-FRU Kft., Mezőberény (HU)

 ( 740 )  dr. Zuberecz Richárd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Rizsolaj, rizstej.

  30    Fehér rizs, barna rizs, biorizs, rizsliszt, teljes kiőrlésű barna rizs, rizskorpa.

 ( 210 ) M 17 03729

 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch & Partners, Budapest

 ( 541 ) ADVANCE

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigarettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 17 03733

 ( 220 ) 2017.11.17.

 ( 731 )  British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BISB

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; oktatási szoftverek; oktatási készülékek; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek és

 eszközök; oktatáshoz használt berendezések; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz.

 16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek; oktatási felszerelések; tankönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Elemi oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; felső

tagozatosok oktatása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; napköziotthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, szórakozás és sport; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok
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odaítélése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási szolgáltatások nyújtása; óvodás oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; tanítás elemi iskolákban;

 középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 03735

 ( 220 ) 2017.11.17.

 ( 731 )  British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; oktatási szoftverek; oktatási készülékek; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek és

 eszközök; oktatáshoz használt berendezések; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz.

 16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek; oktatási felszerelések; tankönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Elemi oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; felső

tagozatosok oktatása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; napköziotthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, szórakozás és sport; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok

odaítélése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási szolgáltatások nyújtása; óvodás oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; tanítás elemi iskolákban;

 középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 03737

 ( 220 ) 2017.11.20.

 ( 731 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, hirdetési- és

 reklámszolgáltatások, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal, közösségi hálózatok fórumai (chat szobák), internetes fórumok

biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, mobiltelefonos

 kommunikáció, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés, szórakoztatási szolgáltatások, fényképészet.

  42    Szoftver-karbantartás, elektronikus adattárolás, hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03741

 ( 220 ) 2017.11.20.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Vitajó-mix

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

 ( 210 ) M 17 03772

 ( 220 ) 2017.11.21.

 ( 731 )  Gávris Szabolcs Attila 1/1, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Fancsalszki Erna ügyvéd, Szolnok

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03801

 ( 220 ) 2017.11.27.

 ( 731 )  Hot Tramp Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; baseball sapka; baseball sapkák; borbélyköpenyek; dzsekik; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok;

felsőruházat; férfi felsőruházat; férfi ruházat; fodrász beterítő kendők; hosszú ujjúpulóverek; kabátok, dzsekik;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis felsők; pólók; pulóverek; rövid ujjú pólók;

 rövid vagy hosszú ujjú pólók; ruházati cikkek; sapkák; trikók; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók.

 43    Bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; étel és italellátás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttemekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói

szolgáltatások; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; pub szolgáltatások; snack-szolgáltatások; vendéglátás;

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és ital szolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 44    Arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápoló szalonok; borbély szolgáltatások;

borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fejbőrápolási

szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrász szalonok

szolgáltatásai gyermekeknek; fodrász szalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrász szalonok szolgáltatásai nőknek;

hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hajdaueroló szolgáltatások;

hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; hajformázás; hajgöndörítő szolgáltatások;

hajkezelés; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; hajvisszaállítás; higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára; humán higiénia és szépségápolás; szépségszalon

szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt gépek és berendezések

kölcsönzése; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; szolgáltatások; hajkezelés; hajmosás; hajszínező

szolgáltatások; hajvágás; hajvisszaállítás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások

emberek számára; humán higiénia és szépségápolás; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok;

szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; szépségszalonok

szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és

 szépségápolás területén.

 ( 210 ) M 17 03862

 ( 220 ) 2017.11.29.
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 ( 731 )  Linistry Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Sorszám kiadók; integrált áramkörök; jelzőcsengők; elektromos kollektorok; kapcsolótáblák; elektromos

érintkezők; elosztótáblák [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; vezérlőpanelek

[elektromosság]; elektronikus jeladók; távadók, transzmitterek [távközlés]; nagyfrekvenciás készülékek;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; interkommunikációs berendezések, készülékek; számítógépek;

számítógépes programok, rögzített; csengők [figyelmeztető berendezések]; telefonok; világító vagy mechanikai

jelzések; időregisztráló készülékek; távadók, transzmitterek [távközlés]; világító jeladók; integrált áramköri

chipek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógépes programok, rögzített; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; számítógép interfészek; monitorok

[számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek;

olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus naplók; videokamerák; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; elektronikus kijelzőtáblák; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; laptop számítógépek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; okostelefonok; táblagépek; számítógépes hardver; digitális jelek;

elektronikus interaktív táblák; mobiltelefonok; interaktív érintőképernyős terminálok; audio interfészek;

 elektronikus interaktív táblák; digitális jelek; elektromos átalakítók.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tanácsadás számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 03863

 ( 220 ) 2017.11.29.

 ( 731 )  Linistry Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 ) A mobilod sorban áll helyetted

 ( 511 ) 9    Sorszám kiadók; integrált áramkörök; jelzőcsengők; elektromos kollektorok; kapcsolótáblák; elektromos

érintkezők; elosztótáblák [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; vezérlőpanelek

[elektromosság]; elektronikus jeladók; távadók, transzmitterek [távközlés]; nagyfrekvenciás készülékek;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; interkommunikációs berendezések, készülékek; számítógépek;

számítógépes programok, rögzített; csengők [figyelmeztető berendezések]; telefonok; világító vagy mechanikai

jelzések; időregisztráló készülékek; távadók, transzmitterek [távközlés]; világító jeladók; integrált áramköri

chipek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógépes programok, rögzített; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; számítógép interfészek; monitorok

[számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek;

olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus naplók; videokamerák; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; elektronikus kijelzőtáblák; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; laptop számítógépek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; okostelefonok; táblagépek; számítógépes hardver; digitális jelek;

elektronikus interaktív táblák; mobiltelefonok; interaktív érintőképernyős terminálok; audio interfészek;

 elektronikus interaktív táblák; digitális jelek; elektromos átalakítók.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció

  38    Távközlés.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tanácsadás számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 03883

 ( 220 ) 2017.11.30.

 ( 731 )  Balogh Dávid Bence 100%, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03891

 ( 220 ) 2017.12.04.

 ( 731 )  E-Power System Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 ) EVIG

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 03914

 ( 220 ) 2017.12.06.

 ( 731 )  Rúzs-Molnár Sándor, Szada (HU)

 ( 541 ) MIXTENZÍV

 ( 511 )   29    Hús; hal; rákok; kagylók; baromfi; vadhús.

 31    Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti termékek; élő növények; virágok;zöldségek; gyümölcsök; trópusi

 növények; takarmány.

  44    Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03921

 ( 220 ) 2017.12.06.

 ( 731 )  Amazon Europe Core S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangutasításos és -felismerő szoftver, beszédet szöveggé átalakító szoftverek, és beszédhanggal irányítható

szoftveralkalmazások; személyi asszisztens szoftver; otthoni automatizálás és otthoni készülék integrációs

szoftver; személyi járműintegrációs szoftver; vezetéknélküli kommunikációs szoftver beszéd-, hang-, videó- és

adatátvitelre; keresőmotor szoftverek; számítógépes szoftver különálló hangvezérléses információs eszközök és

személyi asszisztens eszközök vezérléséhez; számítógépes szoftverek személyes információkezeléshez;

számítógépes szoftverek az alábbiak elérésére, böngészésére és a bennük való keresésre: online adatbázisok,

audio-, videó- és multimédiás tartalmak, játékok és szoftverek, szoftveralkalmazásokra vonatkozó piacterek;

számítógépes szoftver információk hozzáféréséhez, figyeléséhez, nyomon követéséhez, kereséséhez, mentéséhez

és megosztásához közérdekű témákkal kapcsolatban; széleskörű fogyasztási cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi

és rendelési szolgáltatások használatára készült számítógépes szoftverek; a "dolgok internete" (loT) típusú

elektronikus eszközök csatlakozására és irányítására készült számítógépes szoftverek; hálózatba kapcsolt

vezetéknélküli fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási klíma berendezések, világítástechnikai termékek és

személyi járműszoftver csatlakozására, működtetésére, irányítására és kezelésére használatos számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek mások általi használatra olyan szoftver fejlesztésére, amely kezeli,
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csatlakoztatja és működteti a "dolgok internete" (loT) típusú elektronikus eszközöket; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (API); szoftverfejlesztő készlet (SDK), amely

számítógépes szoftverfejlesztő eszközökből áll beszédhangszolgáltatás kézbesítés és a természetes nyelvet

megértő technológia fejlesztésére globális számítógépes hálózatokon, vezetéknélküli hálózatokon, valamint

elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül; adatokat kommunikációs hálózatokon és az interneten keresztül

cserélő és felhőalapú adattároló és cserélő szolgáltatásokhoz csatlakozó elektronikus eszközök, rendszerek és

cserélők által használt alkalmazásprogramozási illesztőegységek (API-k) fejlesztésére, használatára és

összekapcsolt működésre képessé tételére szolgáló szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) és számítógépes

szoftverek; Internethez csatlakozó fogyasztói elektronikus eszközökhöz való szoftverek és alkalmazások

létrehozására szolgáló, alkalmazásprogramozási illesztőegységekként (API-k) használható szoftverfejlesztő

eszközöket és szoftvereket tartalmazó szoftverfejlesztő készletek (SDK-k); alkalmazás-programozási interfész

(API), nevezetesen, szoftverek beszédhangszolgáltatás kézbesítés és személyi asszisztenciára képes eszközök

fejlesztésének elősegítésére fogyasztói elektronikus eszközökkel kapcsolatban; számítógépes

alkalmazásszoftverek vezetéknélküli kézi eszközökhöz, nevezetesen vezérlő, integráló, működtető, csatlakozó és

irányító szoftverek hangvezérléses információs eszközökhöz, nevezetesen felhőhöz csatlakozó és hangvezérléses

okos fogyasztói elektronikus eszközök és elektronikus személyiasszisztens eszközök; Számítógépes

 szoftverfejlesztési eszközök.

 35    Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások; termékinformációk biztosítása segítségnyújtás

céljából olyan általános fogyasztói áruk kiválasztásához, amelyek megfelelnek a fogyasztói igényeknek;

fogyasztói tájékoztatás és kapcsolódó hírek biztosítása a sport, szórakoztatás, üzlet és pénzügy, politika és

kormányzat, egészségügy és fizikai erőnlét, az időjárás, a tudomány és technológia, az utazás, a művészetek és az

irodalom, az életmód és a személyes fejlődés, a járművek és a közlekedés, az oktatás és gyermekfejlődés,

ingatlan, divat és design, ételek és főzés, otthondíszítés, a zene és a mozi, a történelem, az orvostudomány a jog

 területén és az aktuális eseményekről.

 41    Nem letölthető műsoros zene és podcastok biztosítása; tájékoztatás, hírek és kommentárok biztosítása az

aktuális események, szórakoztatás, kulturális események, hírek, sport, szórakoztatás, üzlet és pénzügy, politika és

kormányzat, egészségügy és fizikai erőnlét, az időjárás, a tudomány és a technológia, az utazás, a művészetek és

az irodalom, életmód és a személyes fejlődés, járművek és közlekedés, az oktatás és gyermekfejlődés, ingatlan,

divat és design, ételek és a főzés, otthondíszítés, a zene és a mozi, a történelem, az orvostudomány a jog és a

 fogyasztói ügyek területén.

 42    Platform, mint szolgáltatás (PaaS) a következőkkel kapcsolatban: számítógépes szoftver platformok

hangutasításos és -felismeréses szoftverekhez, beszédet szöveggé alakító szoftverekhez, és beszédhangot lehetővé

tévő szoftveralkalmazásokhoz; személyi asszisztens szoftverhez való számítógépes szoftverplatformokat kínáló

platformszolgáltatás (PaaS); otthonautomatizáló és otthoni készülékek integrációját szolgáló szoftverekhez való

számítógépes szoftverplatformokat kínáló platformszolgáltatás (PaaS); személyi járműintegrációs szoftverekhez

való számítógépes szoftverplatformokat kínáló platformszolgáltatás (PaaS); beszéd, audió, videó és adatátvitel

vezetéknélküli kommunikációs szoftvereken, és az ezeket tartalmazó számítógépes szoftverplatformokhoz tartozó

platformszolgáltatás (PaaS); számítógépes szoftver önálló hangvezérléses információkat és személyi asszisztens

eszközöket irányító szoftver mint szolgáltatás (SaaS); személyes adatok kezelésére való számítógépes szoftver,

mint szolgáltatás (SaaS); szoftver mint szolgáltatás (SaaS) a következőkkel kapcsolatban: online adatbázisok,

audio-, videó- és multimédiás tartalmak, játékok és szoftverek, szoftveralkalmazásokra vonatkozó piacterek

elérésére, böngészésére, és bennük való keresésre; számítógépes szoftver információk hozzáféréséhez,

figyeléséhez, nyomonkövetéséhez, kereséséhez, lementéséhez és megosztásához közérdekű témákkal

kapcsolatban szoftver mint szolgáltatás (SaaS); Széleskörű fogyasztási cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi és

rendelési szolgáltatások használatára készült számítógépes szoftverek; a "dolgok internete" (loT) típusú

elektronikus eszközök csatlakozására és irányítására készült számítógépes szoftverekhez tartozó szoftver mint

szolgáltatás (SaaS); hálózatba kapcsolt vezetéknélküli fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási

klímaberendezések, világítástechnikai termékek és járművek csatlakozására, működtetésére, irányítására és
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kezelésére használatos számítógépes szoftverek, és ehhez tartozó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítógépes

szoftverek mások általi használatra olyan szoftver fejlesztésére, amely kezeli, csatlakoztatja és működteti a

"dolgok internete" (loT) típusú elektronikus eszközöket, és az ehhez tartozó szoftver mint szolgáltatás (SaaS);

alkalmazásprogramozási felületként (API) használatható szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szabadalmaztatott

számítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése és karbantartása a természetes nyelv, a beszéd, a nyelv és a

hangfelismerés területén; technikai támogatás és konzultációs szolgáltatások számítógépes rendszerek,

platformok és alkalmazások fejlesztésére; alkalmazásszolgáltatás (ASP) szolgáltatások az alábbiakhoz: vezérlő,

integráló, működtető, csatlakozó és irányító szoftverek hangvezérléses információs eszközökhöz, nevezetesen

felhőhöz csatlakozó és hangvezérléses okos fogyasztói elektronikus eszközök és elektronikus személyi

asszisztens eszközök; személyre szabott számítógépes keresési szolgáltatások, nevezetesen információk az ügyfél

kifejezett kérésére az interneten keresztül történő keresésének és visszakeresésének biztosítása; számítógépes

szolgáltatások, nevezetesen, eszközök távoli menedzsmentje számítógépes hálózatok, vezetéknélküli hálózatok és

az internet segítségével; Internetes keresőprogram szolgáltatások biztosítása; Az összes fentiekkel kapcsolatos

 tájékoztató, tanácsadó és szakértői szolgáltatások.

 45    Személyes ügyintézési (concierge) szolgáltatások biztosítása mások számára; közösségi hálózatépítő

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03950

 ( 220 ) 2017.12.11.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MILURISTAT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések kezelésére.

 ( 210 ) M 17 03976

 ( 220 ) 2017.12.13.

 ( 731 )  Pap Ilona, Csobánka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, ékszertartók.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel

 kapcsolatos reklám szolgáltatások.

  42    Ékszer tervezés.

 ( 210 ) M 17 03984

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Vesszős László, Kisoroszi (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőr és bőrutánzatból táskák, oldaltáskák, tarisznyák, bőröndök, útitáskák, hátizsákok,

hátitáskák, vadásztáskák, bevásárlótáskák, iskolatáskák, pénztárcák, levéltárcák, névjegyartók, hitelkártyatartók;

 bőr és bőrutánzatból szíjak, övek, nyakörvek, pórázok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, kesztyűk.
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 ( 210 ) M 18 00038

 ( 220 ) 2018.01.09.

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

 ( 541 ) RichtFer

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 00191

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UniverCity

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00192

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UniverCity by Cordia

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00259

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest (HU)

 ( 541 ) CERT.HU

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00315

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

 aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.

  10    Orvostechnikai eszközök.
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 ( 210 ) M 18 00316

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök [gyógyszeres]; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

 kúpok (végbél- vagy hüvely-); aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.

 ( 210 ) M 18 00317

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) REPARON

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök [gyógyszeres]; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

 kúpok (végbél- vagy hüvely -); aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyérelleni készítmények.

 ( 210 ) M 18 00318

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; aranyér elleni készítmények.

A rovat 173 darab közlést tartalmaz.
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