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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Mavin- szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M486



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;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M489



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,

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M496



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).
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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M506



  

( 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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M523



 ( 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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M527



 ( 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
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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M538



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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M544



 ( 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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  223.886

 ( 151 )  2018.03.14.

 ( 210 )  M 18 00073

 ( 220 )  2018.01.11.

 ( 732 )  Triumph International (Budapest) Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  223.887

 ( 151 )  2018.03.14.

 ( 210 )  M 18 00325

 ( 220 )  2018.02.02.

 ( 732 )  Molnár Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése és rendezése; adatok regisztrálása; betegreferálás

klinikai vizsgálatokban való részvételre; betegek beutalásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; kórházi

beutalókkal kapcsolatosadminisztratív szolgáltatások; -betegek beutalásával kapcsolatos adminisztratív

szolgáltatások; kórházi beutalókkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; adatbázis-alapú betegtoborzás és

kiválasztás; egészségügyi referálás klinikai vizsgálatokbanvaló részvételre; gyógyszer termékek kis- és

nagykereskedelme; gyógyászati termékek kis- és nagykereskedelme; marketing szolgáltatások; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatáspiaci tanulmányok; egészség-gazdaságtani

elemzések;számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások humán egészségügyi projektekhez; üzleti vizsgálatok,

 kutatások; üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 42    Adatbázis alapú orvosi szoftverfejlesztés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver, mint

szolgáltatás [SaaS]; betegreferáló szoftver és adatbázis tervezése, fejlesztése, működtetése és karbantartása;

 szoftvertervezés.

 44    Betegápolási szolgáltatások; humán egészségügyi szolgáltatások,; human higiéniai- és szépségápolási

 szolgáltatások.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 15 01850

 ( 220 ) 2015.07.09.

 ( 731 )  Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.

 35    Szénnel kapcsolatos nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos nagy-

 és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram -és gázkereskedelemmel kapcsolatosan;

 derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.

  37    Elektromosság - és gáz szolgáltatási rendszerek beszerelése, javítása és karbantartása.

 39    Elektromosság-, gáz-, hő- és víz szolgáltatás, gáz szállítás és raktározás, szénszállítás, szállítási

 szolgáltatások, elektromosság tárolása.

  40    Energiatermelés gáz, víz, szén, atomenergia és megújuló energiaforrások felhasználásával; gáz kezelése.

  42    Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások erőmű építéssel és csővezetékek építésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 17 03431

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) PELVENTA

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati készítmények, kivéve onkológiai termékek.

 ( 210 ) M 17 03436

 ( 220 ) 2017.10.26.

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

 ( 541 ) SINTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények nőgyógyászati használatra; nőgyógyászati készítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegybejelentés módosítása

M548



Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.428

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 00679

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  Horgány Eszter Ágnes, Győr (HU)

 Gunyhó Lajos Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  222.757

 ( 151 )  2017.10.25.

 ( 210 )  M 16 01890

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Pataki Tamás 40%, Budapest (HU)

 Tuska Milán 30%, Tótkomlós (HU)

 Csaba Tamás 30%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Roxy Music TV

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 111 )  223.297

 ( 151 )  2017.12.21.

 ( 210 )  M 15 02894

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  RotoGram Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Hft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképek kinézetének módosítására és fényképek továbbítására használt letölthető számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához,

átviteléhez, tárolásához és megosztásához; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként való

használatra (API); közösségi hálózatépítéshez kapcsolódó online szolgáltatásokat, közösségi hálózatépítő

alkalmazások készítését segítő és adatelőhívást, -feltöltést, -letöltést, -elérést és -kezelést lehetővé tevő

alkalmazásprogramozó interfész (API) számítógépes szoftverekhez; elektronikus média vagy információk

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését,

megjelentetését, címkézését, bloggolását, folyamatos sugárzását, kapcsolását, megosztását vagy más módon

 történő biztosítását lehetővé tevő számítógépes szoftverek.

 35    Marketing, reklám és promociós szolgáltatások; reklámok terjesztése mások megbízásából számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; marketing és reklámozási konzultációs szolgáltatások; piackutatás;

piackutatási információnyújtás; online reklámozás; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása,

forgalmazása és promóciója fényképészeti és videoberendezések különleges eseményeken történő biztosításával

 kapcsolatban.
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 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek, grafikák és képek elektronikus továbbítása; P2P

fotómegosztási szolgáltatások, nevezetesen digitális fotófájlok elektronikus átvitele internet-használók között;

számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online kommunikációs fórumok

biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a webhely felhasználóit más helyi vagy globális

weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre bocsátása; online csevegő-

(chat-) szobák és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; számítógépes és más kommunikációs hálózatokon

keresztüli műsorközvetítési szolgáltatások, nevezetesen adatok, információk, üzenetek, grafikák és képek

feltöltése, közzététele, megjelenítése, címkézése és elektronikus továbbítása; fotó- és adatmegosztási

szolgáltatások, nevezetesen digitális fotófájlok, videók, audiovizuláis tartalom és adat elektronikus átvitele

 internet- és mobileszköz-használók között.

 41    Számítógépes, elektronikus és online adatbázisok biztosítása a szórakoztatás és a másodlagos, testületi,

társadalmi és közösségi érdekcsoportok területén; a felhasználó által létrehozott vagy meghatározott tartalmat

 hordozó elektronikus folyóiratok és webnaplók szolgáltatása; elektronikus kiadási szolgáltatások mások számára.

 42    A felhasználók számára fényképek feltöltését lehetővé tevő honlap hosztolása; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen olyan technológiát tartalmazó interaktív honlap hosztolása, amely lehetővé teszi a felhasználók

számára, hogy online fényképeiket és közösségi hálózatépítési fiókjaikat kezeljék; fényképek kinézetének

módosításához, illetve azok továbbításához használt online szoftverek; fájlmegosztási szolgáltatások, nevezetesen

a felhasználók számára elektronikus fájlok fel- és letöltését lehetővé tevő technológiát tartalmazó weboldal

hosztolása; online webes eszközök hosztolása mások megbízásából online tartalom kezeléséhez és

megosztásához; technikai információk biztosítása kereshető információs tárgymutatókból és adatbázisokból;

keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; számítógépes szolgáltatások,

mégpedig virtuális közösségek létrehozása regisztrált felhasználóknak szociális, üzleti és közösségi hálózatokon

történő vitákon való részvétel lehetővé tételére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen találkozók,

rendezvények és interaktív viták kommunikációs hálózatokon keresztüli szervezését és megtartását lehetővé tevő

elektronikus eszközök hosztolása mások megbízásából internetes honlapok, mobilalkalmazások és egyéb hasonló

kommunikációs platformok formájában; alkalmazás-kiszolgálói (ASP-) szolgáltatások, nevezetesen mások

számítógépes szoftveralkalmazásainak bértárolása; elektronikus média vagy információk kommunikációs

hálózatokon keresztüli feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését, megjelentetését, címkézését, bloggolását,

folyamatos sugárzását, kapcsolását, megosztását vagy más módon történő biztosítását lehetővé tevő vagy segítő

számítógépes szoftverekhez kapcsolódó alkalmazásszolgáltatás (ASP); online hálózati szolgáltatás rendelkezésre

bocsátása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára személyazonosító adatok továbbítását és

személyazonosító adatok megosztását egyszerre több weboldalon; az online felhasználók számára közösségi

hálózatépítési információkat tartalmazó személyes profilok létrehozását és ilyen információk több weboldalra

történő küldését és ezeken történő megosztását lehetővé tevő technológiát tartalmazó weboldal bértárolása;

technikai információk biztosítása kereshető információs tárgymutatókból és adatbázisokból számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül, beleértve a szövegeket, elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat,

grafikus és audiovizuális információkat; közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint

hang- és videoanyagok, fényképek, szövegek, grafika és adatok továbbítására szolgáló nem letölthető

szoftveralkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; számítógépes szolgáltatások a felhasználó által

meghatározott információkat, személyes profilokat, hang- és videoanyagokat, fényképeket, szöveget, grafikát és

 adatokat tartalmazó egyedi weboldalak formájában.

 45    Közösségi ismerkedési, hálózatépítési és társkereső szolgáltatások; számítógépes adatbázisokhoz való

 hozzáférés biztosítása a közösségi hálózatépítés, közösségi ismerkedés és társkeresés területén.

 ( 111 )  223.719

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 00833

 ( 220 )  2017.03.10.
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 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  Szellősonka

 ( 511 )   29    Húskészítmények; sonka.

 ( 111 )  223.720

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01748

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  DG 144 Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. 50%, Budapest (HU)

 DG 148-Beta Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelemmel

 kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

  37    Építés, építkezés és bontás.

 ( 111 )  223.721

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01085

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Szanálási Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Gábor Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.722

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01209

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simó Ágnes, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  223.723

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01420
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 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Nemes Erika, Miskolc (HU)

 Nemes Gyula, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Frissen facsart gyümölcslevek-zöldséglevek; smoothiek, detox ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és zöldséglevek; növényi tejek, alkoholmentes gyümölcslevek;

 gyógynövényes italok, aloé verás italok, alkoholmentes koktélok.

  35    Segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez.

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

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  223.724

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01634

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 111 )  223.725

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01635

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 111 )  223.726

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01640

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök; ámyékolók, tetők babakocsikhoz;

babakocsik; babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; pelenkázótáska babakocsikhoz; bevásárlóháló
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babakocsikhoz; esővédő babakocsikhoz; védőhuzatok járművekhez; testvérfellépő babakocsikhoz;

gyermekkocsik; gyermekhordozók; biztonságiövlehúzók kismamáknak; biztonságiöv-lehúzók gyermekeknek;

övcsat biztonsági övhöz gyermekeknek; biztonsági gyermekülések járművekhez; ülésmagasítók gyermekeknek;

üléshuzatok; biztonsági hevederek gyermekeknek légi utazáshoz; ernyők babakocsikhoz; fejtámaszok,

nyakpárnák járműülésekhez; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők;

kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák;

kerékpárpumpák; kerékre rögzíthető küllődíszek; kosarak kerékpárokhoz; lábbal hajtható rollerek (járművek);

méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; méretre szabott lábzsákok sportbabakocsihoz; napellenzők gépkocsikba;

 tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz és babakocsikhoz; triciklik.

 20    Ajtórácsok gyermekeknek; asztalok; bútorok; tükrök (bútor); falitükrök; kézi tükrök; keretek; nem fém

tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; ágyak; ágyalapok; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

babáknak való kiságyak; bébikompok; bölcsők; dobozak fából vagy műanyagból; dobozak játékokhoz;

etetőszékek csecsemőknek; fából készült ágyak; falra szerelt pelenkázók; fa- vagy műanyag létrák; felfújható

bútorok; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; fotelek, karosszékek; székek; függönyakasztók;

függönyelkötők, függönyösszefogók; függönygörgők; függönykarikák, függönysínek, függönypályák;

függönytartó sínek; járókák; gyógyszeres szekrények; heverők; iratgyűjtő polcok (bútorok); irodabútorok;

iskolabútorok; járókák; kádak, medencék, nem fémből; kiságyak; komódok, fiákos szekrények; könyvespolcok;

könyvszekrények; leesésgátló bútorkiegészítők gyermekeknek; matracok, szivacsok; mózeskosarak; párnák,

díszpárnák; fejpárnák; pelenkázó matracok; rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; szőnyegek, takarók gyerek

járókákhoz; hordozható ágyak; ütközésvédők gyermekágyakhoz, nem ágynemű; ruhafogasok, ruhaakasztók,

 vállfák; párnák szoptatáshoz.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsóneműk kismamáknak; alsószoknyák;

atlétatrikók; baba nadrágok (ruházat); csecsemőkelengyék, babakelengyék; bugyik; cipőtalpbetétek;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kalapáruk;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kezeslábasok (felsőruházat); kézelők [ruházat]; kézelők [ruházat]; kötények

[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kutacsvédő fejfedők gyermekeknek; lábbelik; lábbelik babáknak és

gyermekeknek; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; szoptatós melltartók; terhességi melltartók;

nyaksálak [sálak]; papírruházat; papucsok; partedlik, előkék, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek;

pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú

ingek; sálak; sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornadresszek; tornaruházat;

 trikó [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi tevékenység kismamák, babák, gyermekek, szülők

számára készült árucikkek vonatkozásában; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; higiéniai készítmények,

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

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

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

vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság előfizetések

ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  223.727
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 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01752

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Szedlacsek Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  HANGPANCSI

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások

bemutatása, gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások,

oktatási vizsgáztatás, óvodák, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése, táboroztatás, zenei produkciók.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  223.728

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01862

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Jecsmen Richárd József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.729

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 02553

 ( 220 )  2017.08.10.

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

 ( 740 )  NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JAZZY

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.756

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01631

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Bányai János, Inárcs (HU)

 Bányai Miklós, Inárcs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Túrókészítmények.

 ( 111 )  223.757

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01339

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Főzőház Kft, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Reketye-Trifán Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör alapú italok; sörök.

 ( 111 )  223.758

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01861

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Jecsmen Richárd József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  La Vision

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.759

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01863

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes 1/1, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  család-óra

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése képzési célokra; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási

tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés;

életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; etikett oktatás; felnőttoktatás; felnőttképzés; felső

tagozatosok oktatása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; ifjúsági képzési programok szervezése; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; információk
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biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; iskolai szolgáltatások;

kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás];

karrier tanácsadás [oktatás]; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzések szervezése; képzések tartása; képzési

célú műhelyek; képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési lehetőségek

biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatás; műhelyek

lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatás biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási berendezések

kölcsönzése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése;

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

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

szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem

online módon; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konzultációs

szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási

rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

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

nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat

biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási

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

 kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  223.760

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01755

 ( 220 )  2017.05.29.

 ( 732 )  Mokánszki Milán, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrápoló kozmetikumok.

  44    Gyantás szőrtelenítés; szépségszalonok.

 ( 111 )  223.761

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01751

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Mályvavirág Alapítvány, Köröstarcsa (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   36    Pénzgyűjtési tevékenységek, jótékonysági gyűjtések, jótékonységi alapítványi szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés, eszmecserék, szemináriumok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

 oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; prevenciós és rehabilitációs szolgáltatások; méhnyakrákból, petefészekrákból gyógyulók

 rehabilitációja.

 ( 111 )  223.762

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01750

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Mályvavirág Alapítvány, Köröstarcsa (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Terápiás eszközök és segédeszközök rákos betegek számára; rehabilitációs kellékek.

 44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; prevenciós és rehabilitációs szolgáltatások; méhnyakrákból, petefészekrákból gyógyulók

 rehabilitációja.

 ( 111 )  223.763

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01747

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  MAXIMA III Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelemmel

 kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

  37    Építés, építkezés és bontás.

 ( 111 )  223.764

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01639

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  ZertikatBau Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.765

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01636

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 111 )  223.766

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01630

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Purefood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ászár (HU)

 ( 740 )  dr. Bagdy Emese, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.767

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01338

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Sport8 Hungary Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.768

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01329
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 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  CHRONO Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kun László, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  223.769

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 15 02048

 ( 220 )  2015.07.29.

 ( 732 )  Silver Invest Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Arató Balázs ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  223.773

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01302

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Angeli Barbara 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek); washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.774

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01608

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Lévai György 100%, Szigethalom (HU)

 ( 541 )  Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP)

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; fénymásolási szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetések
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levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iskolai

szolgáltatások [képzés]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás;

 szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok

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

fényképészet; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; fordítói szolgáltatások; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; hangsttídiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása;

konferenciákszervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

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

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szakmai újraképzés; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; galambok

elengedése különleges alkalmakkor; genealógiai kutatás; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; képviselet

jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban]; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése; vallási összejövetelek szervezése;

 polgárőrség; testőrszolgálat; politikai érdekképviselet.

 ( 111 )  223.775

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01718

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  dr. Kotormán Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-és

 nagykereskedelme, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

 44    Alternatív gyógyászat, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások, klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai, orvosi ellátás,

 orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.776

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01835

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M560



 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  NOVICO Kft. 1/1, Arnót (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  223.782

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02292

 ( 220 )  2017.07.17.

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

 ( 740 )  dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 )  KÉKES

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  223.813

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02293

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Herczeg Melinda, Deszk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Cérnák; fémfonal hímzéshez; fonalak, cérnák kenderből; gumifonal textilipari használatra; gyapjúfonal;

hímzőcérnák, hímzőfonalak; jutafonalak; kókuszrost szálak és fonalak; lenfonalak, lencérnák; műanyag fonalak

textilipari használatra; műselyem fonalak; pamutszálak, gyapotfonalak; rugalmas cérnák és fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; sodrott fonal és cérna; stoppolócérnák és fonalak; üvegszál textilipari

 használatra; varrófonalak és cérnák; zsenilia fonal.

 26    Aranyhímzés; bojtok,rojtok[rövidáru]; cipésztűk; cipődíszek-; cipőfűzők; cipőfűző lyuk szegő karikák;

cipőkapcsok; cipzárak; cipzárak táskákhoz; csatok, rögzítők fűzőhöz, ruhaderékhoz; csillám flitterek; csipke

paszományok; csipkeszegélyek; díjszalagok; díszjelvények, kitűzők; díszszegők ruhához [paszományáru];

dobozok tűkhöz; ezüst hímzés; felvasalható foltok textiláruk javítására; fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez,

kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz; flitterek ruhára; fodrok, redők [ruházat]; fodrok szoknyára;

függönybehúzó szalagok; füzérek, girlandok (hímzés]; fűzőlyukak ruhákhoz; fűzőtűk; gallérmerevítők; gombok;

gombostűk, nem ékszerészeti cikkek; gombostű párnák; gyapjú csipke; gyöngyszemek, nem ékszerkészítéshez;

 gyűszűk varráshoz; hajpántok.

 ( 111 )  223.815

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02294

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jófogás Háztól Házig
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 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) apróhirdetések közzététele, promóciók szervezése és

lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok

rendszerezése és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé

 tétele.

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

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) online apróhirdetések közzétételéhez felület és tárhely biztosítása,

adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, interaktív online apróhirdetés közzétételi

szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése, korszerűsítése, kölcsönzése; számítógép

 programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  223.816

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02295

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) apróhirdetések közzététele, promóciók szervezése és

lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok

rendszerezése és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé

 tétele.

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

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) online apróhirdetések közzétételéhez felület és tárhely biztosítása,

adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, interaktív online apróhirdetés közzétételi

szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése, korszerűsítése, kölcsönzése; számítógép

 programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  223.817

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02296

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  Design Terminál Nonprofit Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Design Terminál

 ( 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).

  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).

  39    Utazásszervezés.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.818

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02297

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  ClinTrial Audit Kft. 100%, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények és cikkek.

  35    Egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 41    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások.

  42    Biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi ellátással kapcsolatos

információs szolgáltatások; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; emberi egészségügyi szolgáltatások;

gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; otthoni egészségügyi

 szolgáltatások; telefonos egészségügyi információs szolgáltatások.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  223.819

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02298

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  BudafokPC Kft. 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   37    Ruhajavítás; varrás [javítás].

  40    Ruhák átalakítása.

 ( 111 )  223.820

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02525

 ( 220 )  2017.08.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

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

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

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

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

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

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

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

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

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

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

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

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

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

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

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.821

 ( 151 )  2018.02.22.
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 ( 210 )  M 17 02526

 ( 220 )  2017.08.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

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

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

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

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

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

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

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

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

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

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

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

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

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

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

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.822

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02527

 ( 220 )  2017.08.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,
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ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

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

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

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

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

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

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

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

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

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

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

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

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

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

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

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

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

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

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.823

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02528

 ( 220 )  2017.08.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

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

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

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

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

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
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 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

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

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

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

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

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

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

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

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

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

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

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

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

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.824

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02529

 ( 220 )  2017.08.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

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

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

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

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

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

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

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

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

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

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

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

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
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kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

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

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.825

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02753

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  Víz Angyal Catering Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  VÍZANGYAL

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek; haj- és bőrápoló szerek; test- és szépségápoló készítmények.

 ( 111 )  223.826

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02758

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  MAD TATU LLC, Miami FL (US)

 ( 740 )  Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.827

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02865

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt., Pécs (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Díszletek kölcsönzése; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;

filmgyártás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogram készítése; színházi produkciók;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; világítóberendezések

kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi

 közvetítés céljából.

 ( 111 )  223.828

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02866

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Tej, tejtermékek.

 ( 111 )  223.830

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02869

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej; tejföl; joghurtok; krémsajtok; tejtermékek.
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 ( 111 )  223.831

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02871

 ( 220 )  2017.09.14.

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

 ( 541 )  POSTINUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.832

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02872

 ( 220 )  2017.09.14.

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

 ( 541 )  POSTIUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.833

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02873

 ( 220 )  2017.09.14.

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

 ( 541 )  ESCUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.834

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02874

 ( 220 )  2017.09.14.

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

 ( 541 )  POSTUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.842

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 210 )  M 15 01850

 ( 220 )  2015.07.09.

 ( 732 )  Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.

 35    Szénnel kapcsolatos nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos nagy-

 és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram -és gázkereskedelemmel kapcsolatosan;

 derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M570



  37    Elektromosság - és gáz szolgáltatási rendszerek beszerelése, javítása és karbantartása.

 39    Elektromosság-, gáz-, hő- és víz szolgáltatás, gáz szállítás és raktározás, szénszállítás, szállítási

 szolgáltatások, elektromosság tárolása.

  40    Energiatermelés gáz, víz, szén, atomenergia és megújuló energiaforrások felhasználásával; gáz kezelése.

  42    Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások erőmű építéssel és csővezetékek építésével kapcsolatban.

 ( 111 )  223.843

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 210 )  M 17 00868

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Alföldi Szivattyú Kft. 1/1, Nagyszénás (HU)

 ( 740 )  Dudás Zoltánné, Nagyszénás

  

( 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.

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

 berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.856

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 210 )  M 17 03196

 ( 220 )  2017.10.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  223.884

 ( 151 )  2018.03.01.

 ( 210 )  M 17 01466

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Sziklakórház Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tatai Gábor Miklós, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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A rovat 57 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 119.597

 ( 210 ) M 77 01203

 ( 180 ) 2017.07.08.

 ( 111 ) 119.905

 ( 210 ) M 77 01214

 ( 180 ) 2017.07.14.

 ( 111 ) 119.907

 ( 210 ) M 77 01225

 ( 180 ) 2017.07.19.

 ( 111 ) 119.911

 ( 210 ) M 77 01249

 ( 180 ) 2017.07.21.

 ( 111 ) 119.912

 ( 210 ) M 77 01272

 ( 180 ) 2017.07.22.

 ( 111 ) 126.682

 ( 210 ) M 87 01514

 ( 180 ) 2017.07.23.

 ( 111 ) 126.751

 ( 210 ) M 87 01363

 ( 180 ) 2017.07.01.

 ( 111 ) 126.753

 ( 210 ) M 87 01365

 ( 180 ) 2017.07.01.

 ( 111 ) 126.759

 ( 210 ) M 87 01394

 ( 180 ) 2017.07.07.

 ( 111 ) 126.765

 ( 210 ) M 87 01525

 ( 180 ) 2017.07.28.

 ( 111 ) 126.867

 ( 210 ) M 87 01468

 ( 180 ) 2017.07.21.

 ( 111 ) 127.163

 ( 210 ) M 87 01524
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 ( 180 ) 2017.07.28.

 ( 111 ) 152.204

 ( 210 ) M 97 02398

 ( 180 ) 2017.07.02.

 ( 111 ) 152.624

 ( 210 ) M 97 02783

 ( 180 ) 2017.07.30.

 ( 111 ) 152.625

 ( 210 ) M 97 02797

 ( 180 ) 2017.07.31.

 ( 111 ) 152.981

 ( 210 ) M 97 02535

 ( 180 ) 2017.07.11.

 ( 111 ) 152.994

 ( 210 ) M 97 02553

 ( 180 ) 2017.07.14.

 ( 111 ) 153.013

 ( 210 ) M 97 02481

 ( 180 ) 2017.07.08.

 ( 111 ) 153.025

 ( 210 ) M 97 02485

 ( 180 ) 2017.07.08.

 ( 111 ) 153.031

 ( 210 ) M 97 02491

 ( 180 ) 2017.07.08.

 ( 111 ) 153.068

 ( 210 ) M 97 02475

 ( 180 ) 2017.07.08.

 ( 111 ) 153.074

 ( 210 ) M 97 02517

 ( 180 ) 2017.07.10.

 ( 111 ) 153.658

 ( 210 ) M 97 02576

 ( 180 ) 2017.07.15.

 ( 111 ) 192.851

 ( 210 ) M 07 00953

 ( 180 ) 2017.03.22.

 ( 111 ) 192.924
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 ( 210 ) M 07 00200

 ( 180 ) 2017.01.23.

A rovat 25 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.966

 ( 732 )  Huntsman P&A Americas LLC, The Woodlands, Texas (US)

 ( 111 )  119.964

 ( 732 )  Undenberg GmbH & Co.KG, Rheinberg (DE)

 ( 111 )  120.113

 ( 732 )  Zoltner Rudolf, Budapest (HU)

 ( 111 )  120.217

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.230

 ( 732 )  Eastman Performance Films, LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  120.320

 ( 732 )  ITB Corporation, Nassau (BS)

 ( 111 )  120.370

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation), Tokyo (JP)

 ( 111 )  120.565

 ( 732 )  Lorillard Licensing Company LLC, Winston-Salem, North Carolina (US)

 ( 111 )  120.686

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég), Irving, Texas (US)

 ( 111 )  120.793

 ( 732 )  PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  120.847

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation), Tokyo (JP)

 ( 111 )  121.113

 ( 732 )  Dunham Bush International (Cayman) Limited, George Town, Grand Cayman (KY)

 ( 111 )  121.126

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano (US)

 ( 111 )  121.336

 ( 732 )  Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  121.337

 ( 732 )  Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  127.179

 ( 732 )  McDonald's International Property Company Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  127.260
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 ( 732 )  Bracco Suisse S.A., Manno (CH)

 ( 111 )  127.277

 ( 732 )  METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  127.328

 ( 732 )  TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully (CH)

 ( 111 )  127.329

 ( 732 )  Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

 ( 111 )  127.339

 ( 732 )  Spiess-Urania Chemicals GmbH., Hamburg (DE)

 ( 111 )  127.341

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  127.416

 ( 732 )  LRC PRODUCTS LIMITED, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  127.475

 ( 732 )  PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  127.576

 ( 732 )  Autodesk, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), San Rafael, Kalifornia (US)

 ( 111 )  127.614

 ( 732 )  TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION), Tokió (JP)

 ( 111 )  127.882

 ( 732 )  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  127.883

 ( 732 )  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  128.001

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  154.160

 ( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 111 )  154.657

 ( 732 )  Evyap Sabun Yag Gliserin Samayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Levent, Isztanbul (TR)

 ( 111 )  155.066

 ( 732 )  Sealed Air Corporation (US), Elmwood Park (US)

 ( 111 )  155.067

 ( 732 )  Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Elmwood Park (US)

 ( 111 )  155.085
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 ( 732 )  KINGSPAN GROUP PLC, Co.Cavan (IE)

 ( 111 )  155.095

 ( 732 )  GINEBRA SAN MIGUEL INC., Mandaluyong City (PH)

 ( 111 )  155.096

 ( 732 )  GINEBRA SAN MIGUEL INC., Mandaluyong City (PH)

 ( 111 )  155.233

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  155.434

 ( 732 )  Orica Australia Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)

 ( 111 )  155.534

 ( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 111 )  155.781

 ( 732 )  Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  155.851

 ( 732 ) HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Fűzfőgyártelep

 (HU)

 ( 111 )  156.046

 ( 732 )  Schweppes International Limited, London (GB)

 ( 111 )  156.059

 ( 732 )  Young & Rubicam LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  156.156

 ( 732 )  Reynolds Consumer Products LLC, Lake Forest (US)

 ( 111 )  156.343

 ( 732 )  ViiV Healthcare UK Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  156.347

 ( 732 )  Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

 ( 111 )  156.355

 ( 732 )  Zentiva HU Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.534

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Limited (az Egyesült Királyságban bejegyzett cég), Hull, East Yorkshire (GB)

 ( 111 )  156.748

 ( 732 )  Velcro BVBA, Deinze (BE)

 ( 111 )  156.877

 ( 732 )  Meiji Seika Pharma Co., Ltd., Tokió (JP)
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 ( 111 )  156.899

 ( 732 )  Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  156.916

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG,, Basel (CH)

 ( 111 )  157.083

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  157.230

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  157.306

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

 ( 111 )  157.334

 ( 732 )  Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 111 )  157.350

 ( 732 )  Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd., Shunde, Foshan, Guangdong (CN)

 ( 111 )  157.806

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  157.810

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  158.007

 ( 732 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

 ( 111 )  158.075

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  158.098

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  158.171

 ( 732 )  SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  158.490

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  158.529

 ( 732 )  Magyar Minőség Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  158.669

 ( 732 )  LSC Communications US, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  159.030

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  159.339
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 ( 732 )  GINEBRA SAN MIGUEL INC., Mandaluyong City (PH)

 ( 111 )  159.676

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  159.938

 ( 732 )  SZAKÁL-MET-AL Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  160.437

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  160.709

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  160.728

 ( 732 )  Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.340

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  162.871

 ( 732 )  Domino's IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

 ( 111 )  193.047

 ( 732 )  Bioslogos Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyúró (HU)

 ( 111 )  193.343

 ( 732 )  Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.345

 ( 732 )  Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.604

 ( 732 )  Real Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.014

 ( 732 )  Üveg-Ásvány Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.079

 ( 732 )  Auto Kelly a.s., Praha 10 (CZ)

 ( 111 )  194.214

 ( 732 )  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.356

 ( 732 )  Teka Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  194.553

 ( 732 )  Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Kőröstetétlen (HU)

 ( 111 )  194.640

 ( 732 )  MOLNÁR TV Műsorkészítő és Szolgáltató Kft., Csorna (HU)
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 ( 111 )  194.648

 ( 732 )  dr. Salgó András, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.655

 ( 732 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 111 )  194.695

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.814

 ( 732 )  Auto Kelly a.s., Praha 10 (CZ)

 ( 111 )  194.896

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.900

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

 ( 111 )  195.078

 ( 732 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.247

 ( 732 )  Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.343

 ( 732 )  Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.417

 ( 732 ) BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.434

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.532

 ( 732 )  BG Magyarország Lízing Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.582

 ( 732 )  Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.666

 ( 732 )  Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)

 ( 111 )  195.834

 ( 732 )  CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  195.980

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 111 )  196.054

 ( 732 )  Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)
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 ( 111 )  196.124

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.155

 ( 732 )  Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.156

 ( 732 )  Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.213

 ( 732 )  SC Croco SRL, Judetul Bacau (RO)

 ( 111 )  196.222

 ( 732 )  SC Croco Srl, Onesti, Judetul Bacau (RO)

 ( 111 )  196.284

 ( 732 )  KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)

 ( 111 )  196.401

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

 ( 111 )  196.471

 ( 732 )  METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.505

 ( 732 )  Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.586

 ( 732 )  Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as HINO Motors Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  197.286

 ( 732 )  Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)

 ( 111 )  197.888

 ( 732 )  Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.759

 ( 732 )  Procter & Gamble Business Services Canada Company, Halifax, Nova Scotia (CA)

 ( 111 )  201.305

 ( 732 )  Nagy Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.361

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  210.175

 ( 732 )  7X7 TAXI HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 118 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  114.038

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  114.948

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  115.127

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  117.360

 ( 732 )  Terex Global GmbH, Schaffhausen (CH)

 ( 111 )  118.966

 ( 732 )  Huntsman P&A Americas LLC, The Woodlands, Texas (US)

 ( 111 )  119.964

 ( 732 )  Undenberg GmbH & Co.KG, Rheinberg (DE)

 ( 111 )  120.230

 ( 732 )  Eastman Performance Films, LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  121.370

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  122.206

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  131.663

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  134.243

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  135.563

 ( 732 )  Haas György 50%, Budapest (HU)

 Haas László Gábor 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.927

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  137.941

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  144.219

 ( 732 )  Phibro Animal Health Corporation, Teaneck (US)

 ( 111 )  153.585
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 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Kunfehértó (HU)

 ( 111 )  156.059

 ( 732 )  Young & Rubicam LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  156.156

 ( 732 )  Reynolds Consumer Products LLC, Lake Forest (US)

 ( 111 )  158.669

 ( 732 )  LSC Communications US, LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  160.242

 ( 732 )  Szániland Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.648

 ( 732 )  Szániland Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.107

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.108

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  168.512

 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 111 )  176.131

 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Kunfehértó (HU)

 ( 111 )  176.730

 ( 732 )  Lineaoro Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.346

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

 ( 111 )  186.857

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

 ( 111 )  187.796

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.498

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.202

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.427

 ( 732 )  Szániland Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.582

 ( 732 )  Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  196.124

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.297

 ( 732 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  203.928

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  204.761

 ( 732 )  Szániland Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.379

 ( 732 )  "SIKÉR" Zrt. "f.a.", Tatabánya (HU)

 ( 111 )  208.184

 ( 732 )  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  210.175

 ( 732 )  7X7 TAXI HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.138

 ( 732 )  Pickinfo Kft., Budakeszi (HU)

 ( 111 )  211.386

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

 ( 111 )  211.966

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

 ( 111 )  214.191

 ( 732 )  Pickinfo Kft., Budakeszi (HU)

 ( 111 )  214.672

 ( 732 )  Superior 14 Industrial Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.458

 ( 732 )  Bessenyei István, Bereldange (LU)

 ( 111 )  219.281

 ( 732 )  Superior 14 Industrial Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.282

 ( 732 )  Superior 14 Industrial Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.222

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.233

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  221.308

 ( 732 )  IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)

 ( 111 )  222.058

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.155

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.756

 ( 732 )  IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)

A rovat 54 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  127.328

 ( 732 )  TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully (CH)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  127.329

 ( 732 )  Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  128.001

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

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

 ( 111 )  155.233

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

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

 ( 111 )  156.748

 ( 732 )  Velcro BVBA, Deinze (BE)

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

 ( 111 )  156.916

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG,, Basel (CH)

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

 ( 111 )  157.602

 ( 732 )  HOFER KG, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  158.098

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

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

 ( 111 )  158.490

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  159.030

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  160.331

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  170.566

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.548

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.079

 ( 732 )  Auto Kelly a.s., Praha 10 (CZ)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  194.681

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.703

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.801

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.814

 ( 732 )  Auto Kelly a.s., Praha 10 (CZ)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  195.247

 ( 732 )  Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 111 )  195.521

 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.704

 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.705
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 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.213

 ( 732 )  SC Croco SRL, Judetul Bacau (RO)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  196.222

 ( 732 )  SC Croco Srl, Onesti, Judetul Bacau (RO)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  196.919

 ( 732 )  Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.286

 ( 732 )  Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)

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

 ( 111 )  200.117

 ( 732 )  PODRAVKA prehambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.560

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.076

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.444

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.361

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

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

 ( 111 )  214.589

 ( 732 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.308

 ( 732 )  IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)

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

 ( 111 )  221.889

 ( 732 )  IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  222.242

 ( 732 )  IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)

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

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  127.328

 ( 732 )  TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully (CH)

 ( 111 )  127.329

 ( 732 )  Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

 ( 111 )  155.233

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  156.748

 ( 732 )  Velcro BVBA, Deinze (BE)

 ( 111 )  157.602

 ( 732 )  HOFER KG, Sattledt (AT)

 ( 111 )  159.030

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  160.331

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  194.079

 ( 732 )  Auto Kelly a.s., Praha 10 (CZ)

 ( 111 )  194.681

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  194.703

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  194.814

 ( 732 )  Auto Kelly a.s., Praha 10 (CZ)

 ( 111 )  195.247

 ( 732 )  Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.521

 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 111 )  195.704

 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 111 )  195.705

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M589



 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 111 )  196.213

 ( 732 )  SC Croco SRL, Judetul Bacau (RO)

 ( 111 )  196.222

 ( 732 )  SC Croco Srl, Onesti, Judetul Bacau (RO)

 ( 111 )  196.919

 ( 732 )  Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  197.048

 ( 732 )  Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.117

 ( 732 )  PODRAVKA prehambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  214.589

 ( 732 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.244

 ( 732 )  Kiss Enikő Edit, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.548

 ( 732 )  Kassai Viktor, Budapest (HU)

 Marcsinák Zoltán, Budapest (HU)

 Bakonyi Gergely Bence, Budapest (HU)

A rovat 23 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  120.565

 ( 732 )  Lorillard Licensing Company LLC, Winston-Salem, North Carolina (US)

 ( 111 )  121.126

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano (US)

 ( 111 )  124.885

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell,Berkshire (GB)

 ( 111 )  127.277

 ( 732 )  METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  127.882

 ( 732 )  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  127.883

 ( 732 )  VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  138.671
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 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

 ( 111 )  140.133

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

 ( 111 )  145.338

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

 ( 111 )  147.851

 ( 732 )  OATH INC., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  150.013

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

 ( 111 )  150.021

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

 ( 111 )  152.382

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

 ( 111 )  154.160

 ( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 111 )  155.534

 ( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 111 )  155.851

 ( 732 ) HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Fűzfőgyártelep

 (HU)

 ( 111 )  156.059

 ( 732 )  Young & Rubicam LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  157.366

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

 ( 111 )  157.367

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

 ( 111 )  158.370

 ( 732 )  OATH INC., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  158.372

 ( 732 )  OATH INC., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  158.529

 ( 732 )  Magyar Minőség Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.842
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.844

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

 ( 111 )  163.849

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

 ( 111 )  166.509

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

 ( 111 )  194.214

 ( 732 )  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.356

 ( 732 )  Teka Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  194.629

 ( 732 )  GANZ-SKODA Electric Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.247

 ( 732 )  Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.532

 ( 732 )  BG Magyarország Lízing Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.471

 ( 732 )  METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.026

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

 ( 111 )  202.527

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

 ( 111 )  202.780

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

 ( 111 )  204.739

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

 ( 111 )  204.752

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

 ( 111 )  207.625

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

 ( 111 )  208.113

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

 ( 111 )  208.974

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  210.497

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

 ( 111 )  210.948

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

 ( 111 )  211.795

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

 ( 111 )  212.202

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

 ( 111 )  218.070

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

 ( 111 )  218.290

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 17 02008

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 210 )  M 17 02262

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

 ( 210 )  M 17 03438

 ( 731 )  AMT Hungary Kft., Acsa (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 16 03824

 ( 731 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 17 01500

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 210 )  M 17 01501

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 15 01850

 ( 731 )  Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 16 00038

 ( 731 )  Járműmérnökök Egyesülete, Győr (HU)

 ( 210 )  M 16 00437
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 ( 731 )  Járműmérnökök Egyesülete, Győr (HU)

 ( 210 )  M 16 01754

 ( 731 )  Járműmérnökök Egyesülete, Győr (HU)

 ( 210 )  M 18 00264

 ( 731 )  Károly Corner Residences Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 03 04438

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 210 )  M 04 04959

 ( 731 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 210 )  M 08 01178

 ( 731 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 08 00583

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 08 01240

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 10 01333

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 10 01334

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 02565

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 210 )  M 14 03614

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03615

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 01845
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 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 02195

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 02196

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 03555

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 03676

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  919.759

 ( 541 )  free-av

 ( 511 )  9, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.014.716

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.053.046

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 10, 35

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.069.198

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.078.259

  

( 546 )
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 ( 511 )  19, 35, 37

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.157.372

 ( 541 )  WANDERLUST

 ( 511 )  25, 41

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.228.803

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.268.352

 ( 541 )  TENTO KITCHEN INNOVATIONS

 ( 511 )  16, 21

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.301.974

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.354.924
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( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.355.241

 ( 541 )  INJA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.360.744

 ( 541 )  SAFARI

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.062

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.096

 ( 541 )  Fashion Hotel

 ( 511 )  35, 43

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.107

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.138
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( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.196

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.278

 ( 541 )  Detricalcin

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.348

 ( 541 )  AQUACORK

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.369

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 39

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.376

 ( 541 )  CHCH

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.503

  

( 546 )
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 ( 511 )  35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.536

  

( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.557

  ( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.566

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.567

 ( 541 )  FLYHOME

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.572

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.574

  

( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017
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 ( 111 )  1.378.606

 ( 541 )  Oh Land

 ( 511 )  29-30, 32-33

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.683

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.684

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.810

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 17

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.832

  

( 546 )

 ( 511 )  16-17

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.836

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.848
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( 546 )

 ( 511 )  6, 19, 35, 37, 42

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.883

 ( 541 )  SENDA

 ( 511 )  7-9

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.914

 ( 541 )  DR. MORSE~S HERBAL HEALTH CLUB

 ( 511 )  35, 41, 44

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.965

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.378.977

 ( 541 )  EXATLON

 ( 511 )  25, 38, 41

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.002

 ( 541 )  COLDISEPT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.022

  ( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 11, 37, 40, 42

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.039

 ( 541 )  DUO MOUSSE BY CTH

 ( 511 )  3, 5

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W74



 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.069

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.077

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 42

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.080

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.091

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 14, 40

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.102

 ( 541 )  TENAVOLTS

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.103

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017
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 ( 111 )  1.379.105

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.117

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.122

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.190

  

( 546 )

 ( 511 )  3-4, 7-9, 11, 14, 16, 18-21, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.191

  

( 546 )

 ( 511 )  3-4, 7-9, 11, 14, 16, 18-21, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.193

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 18, 21, 25, 28, 35-43, 45

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.256

 ( 541 )  PROTEXAMED
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 ( 511 )  3, 5, 21, 35

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.283

 ( 541 )  AIRPOWER

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.287

 ( 541 )  Duofemin

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.07.

 ( 450 )  GAZ 47/2017

 ( 111 )  1.379.373

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.382

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 43

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.436

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.464
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( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.485

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.521

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.572

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.674

 ( 541 )  BUMBLEBEE TUMMY

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.687
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 ( 541 )  FRESHLIGHT

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.691

 ( 541 )  nimm 2 Smilegummi WinterBuddies

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.715

 ( 541 )  LADAN GOLD

 ( 511 )  29-30, 32, 35, 39

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.748

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.749

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.800

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.835

 ( 541 )  COROMANDEL

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.850
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( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 35, 37, 40, 42, 45

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.865

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.907

 ( 541 )  FIBRE FORCE

 ( 511 )  1, 19

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.923

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 40, 42

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.924

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 14, 16, 18-22, 24, 28

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.379.975

  

( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.029
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( 546 )

 ( 511 )  42, 45

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.036

 ( 541 )  ZRINSKI

 ( 511 )  10, 35, 42

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.081

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.139

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.176

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.220

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.226
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( 546 )

 ( 511 )  16, 29

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.301

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.399

 ( 541 )  mTech

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.444

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.482

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.508

  

( 546 )

 ( 511 )  24

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.513
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( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.567

 ( 541 )  DASSELTINO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.569

 ( 541 )  DASSERGO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.602

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.620

  

( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.638

  ( 546 )

 ( 511 )  11, 18, 21, 28, 35

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.643

  ( 546 )
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 ( 511 )  5, 35, 44

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.671

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 16, 21, 35

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

 ( 111 )  1.380.707

 ( 541 )  MARCO POLO HORIZON

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.12.14.

 ( 450 )  GAZ 48/2017

A rovat 99 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  428.262

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  628.128

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  862.220

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.134.933

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.176.825

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.185.637

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.270.422

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.289.678

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.323.465

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.327.306

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.336.291

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.438

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.473

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.514

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.522

 ( 151 )  2018.02.26.

 ( 111 )  1.350.563

 ( 151 )  2018.02.23.
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 ( 111 )  1.350.574

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.851

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.852

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.350.907

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.030

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.085

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.108

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.125

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.160

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.176

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.293

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.397

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.432

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.447

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.457

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.459

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.564

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.573
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 ( 151 )  2018.02.26.

 ( 111 )  1.351.613

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.629

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.669

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.679

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.698

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.351.705

 ( 151 )  2018.02.23.

 ( 111 )  1.357.284

 ( 151 )  2018.02.28.

 ( 111 )  1.357.296

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.308

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.309

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.340

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.494

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.555

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.573

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.574

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.626

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.696

 ( 151 )  2018.02.27.
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 ( 111 )  1.357.761

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.790

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.813

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.831

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.837

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.958

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.972

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 111 )  1.357.992

 ( 151 )  2018.02.28.

A rovat 59 darab közlést tartalmaz. 
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