
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  223.257

 ( 151 )  2017.12.18.

 ( 210 )  M 15 03771

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Védőfolyadék felületvédő védőrétegek kialakítására.

9    Monitorok, TV-készülékek, elektronikus készülékek kijelzői, valamint elektronikus táblagépek, mobil

telefonok, szemüvegek és/vagy üvegfelületek érintőképernyőin felületvédő védőfolyadékkal kialakítható

 védőfelületrétegek.

  12    Járműablakon/szélvédőn felületvédő védőfolyadékkal kialakítható védőfelületrétegek.

 ( 111 )  223.259

 ( 151 )  2017.12.14.

 ( 210 )  M 15 03637

 ( 220 )  2015.12.04.

 ( 732 )  MILFRED Ltd., Belize City (BZ)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Védőfolyadék felületvédő védőréteg kialakítására.

9    Monitorok, TV-készülékek, elektronikus készülékek kijelzői, valamint elektronikus táblagépek, mobil

telefonok, szemüvegek és/vagy üvegfelületek érintőképernyőin felületvédő védőfolyadékkal kialakítható

 védőfelület-rétegek.

  12    Járműablakon/szélvédőn felületvédő védőfolyadékkal kialakítható védőfelület-rétegek.

 ( 111 )  223.614

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 16 00093

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrásovits Judit, Budapest

 ( 541 )  RedMozi

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  223.965

 ( 151 )  2018.03.19.

 ( 210 )  M 17 01891

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  NAMASTE Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fusion Hot Yoga
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 ( 511 )  41    Jógához kapcsolódó oktató, képzési és tanítási szolgáltatások; jógával kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó

 szolgáltatások.

 ( 111 )  223.966

 ( 151 )  2018.03.19.

 ( 210 )  M 17 00478

 ( 220 )  2017.02.09.

 ( 732 )  Fördős Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Puskás Martina, Békéscsaba

 ( 541 )  Felzabáltuk

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés.

 ( 111 )  223.967

 ( 151 )  2018.03.19.

 ( 210 )  M 17 01570

 ( 220 )  2017.05.14.

 ( 732 )  Blue Ideas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.968

 ( 151 )  2018.03.19.

 ( 210 )  M 17 01578

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  Lippert Szandra, Budapest (HU)

 Kiss Jenő, Budapest (HU)

 ( 740 )  LEÉ Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  223.969

 ( 151 )  2018.03.19.

 ( 210 )  M 17 01688

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Nutripharma Hungaria Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra;

biotrágyák; biotrágyák talajkezelésre; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra; gyökerezést elősegítő

ültetési, palántázási adalékanyagok; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra];

mikroorganizmusok hozzáadásával készült trágyázószerek; mikroorganizmusok növények növekedésének

stimulálására; lombtápok; növények növekedését szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények;

növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; növényeknövekedését elősegítő,

mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi vagy

állatgyógyászati használatra]; növényerősítő készítmények; növénytápláló készítmények; talajjavító adalékok;

talajjavító anyagok, szerek; talajjavítók kertészeti használatra; talajjavítók mezőgazdasági használatra;

 tápanyagok növények számára.

5    Gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; bakteriológiai készítmények gyógyászati célokra;

bakteriális készítmények gyógyászati célokra; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

bakteriális készítmények állatgyógyászati célokra; állatgyógyászati készítmények; élő sejtek állatgyógyászati

célokra; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények; gyógyszerészetikészítmények állatgyógyászati használatra;

Gyógyszerészeti készítmények állatokszámára; gyógyászati állateledel-adalékok; táplálék-kiegészítők

állatgyógyászati célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; állatgyógyászati készítmények

bélbaktériumok kezelésére; az anyagcsere-betegségek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az

anyagcsere-betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az anyagcserére ható gyógyszerek; az

endokrinrendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az endokrinrendszer

betegségeinek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az endokrinrendszer rendellenességeinek

kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; az endokrinrendszer rendellenességeinek megelőzésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott betegségek megelőzésre szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

gyógyászati célokra adaptált italok; gasztrointesztinális [emésztőrendszeri] készítmények; gyógyhatású

élelmiszerek terápiás célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti összetételek;

gyomor- és bélbetegségek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; immunerősítők; mikrobiális eredetű

rákellenes készítmények; mikrobás eredetű daganatellenes készítmények; táplálékkiegészítők és diétás

készítmények; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények

gyógyászati használatra; diétás termékek betegeknek; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás ételek

betegek számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek

formájában; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítőként használható
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gyógyélelmiszerek; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; humán

étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők; tápanyag-adalékok állatoknak szánt élelmiszerekhez, gyógyászati célokra;

táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

 használatra.

 31    Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; tápkészítmények kutyáknak;

tápkészítmények macskáknak; táplálék házikedvenceknek; táplálékok, tápok farmon tartott állatoknak;

 táplálékok, tápok tejelő állatoknak.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; étrendi és táplálkozási

útmutatás; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási

tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos

információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; súlyszabályozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; testsúlycsökkentő programok

tervezése; terápiás szolgáltatások; állatorvosi és mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási

szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatetetési tanácsadás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási,

 kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; gazdálkodás(növények).

 ( 111 )  223.970

 ( 151 )  2018.03.19.

 ( 210 )  M 17 01692

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  K&H Transz Fuvarozó Kft., Keszthely (HU)

 ( 740 )  Király Sándor, Balatonberény

 ( 541 )  KIRÁLY SÖR

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  223.971

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 01807

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Neocol

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

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

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

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

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

 ( 111 )  223.972

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 01813

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Media-Saturn-Holding GmbH, Ingolstadt (DE)

 ( 740 )  SBGK 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
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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    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.

 ( 111 )  223.973

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 01921

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.974

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02151

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  BENFISH EURO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Babó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.976

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02938

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Kura József, Perbál (HU)

 Hajas Tamás Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek; női-, férfi- és gyerek sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok.

 35    Ruházati termékek, női-férfi-gyerek sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése;

ruházati termékek, női-, férfi- és gyerek sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok nagy és kiskereskedelmi

 értékesítése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; csomagküldemények elosztása és küldése.

 ( 111 )  223.977

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02376

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, Delaware (US)

 ( 300 )  MGU20170283 2017.02.02. UZ

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány, nyers vagy feldolgozott; dohánytermékek, dohánypótlók (nem gyógyászati célra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír, cigarettatekercsek, cigarettaszűrők;

zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézi gépek dohány papírtekercsbe történő befecskendezésére; elektronikus

cigaretták; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; melegítendő dohánytermékek; elektronikus eszközök és

 részeik cigaretta vagy dohánymelegítés céljából.

 ( 111 )  223.978

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02384

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  Pesti KALLIGRAM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  KALLIGRAM

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.979

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 18 00210

 ( 220 )  2006.02.22.

 ( 732 )  NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., Osaka, Yodogawa-Ku (JP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  YAKISOBA

 ( 511 )  30    Metélttészta; instant tészták; mélyfagyasztott tészták; hűtött tészták; száraz tészták; (főként) tésztát

 tartalmazó készételek.

 ( 111 )  223.980

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 01487

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  inforadio.hu a hírportál

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

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

 41    Hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

 web oldalakhoz.

 ( 111 )  223.981

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 01488

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
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szerkesztése; közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

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

 41    Hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; zene összeállítása.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

 web oldalakhoz.

 ( 111 )  223.982

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02395

 ( 220 )  2017.07.25.

 ( 732 )  Technológiai Oktatásért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok; papír, karton és ezen anyagokból készült

 termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; érzékenyítő és ismeretterjesztő anyagok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; informatika oktatás; tréning; érzékenyítő tréning nők és technológia témában;

pályaorientációs foglalkozás; táboroztatás és ehhez kapcsolódó sport, kulturális és szórakoztató tevékenységek

lányoknak és fiatal nőknek technológiai témában; oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolatosan kongresszusok,

 konferenciák, szemináriumok szervezése; tananyagfejlesztés; tankönyvek kiadása.

 ( 111 )  223.983

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02398

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  dr. Hamid Tamás 100%, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Koppándi Dániel, Budapest

 ( 541 )  TOMSTEP

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

 ( 111 )  223.984

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02400

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.985

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02403

 ( 220 )  2017.07.26.
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 ( 732 )  Debreceni Kilométerek Sportegyesület 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.986

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02404

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  CRAZY RUNNING EVENTS Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.987

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02512

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  British American Tobacco (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány, nyers vagy feldolgozott; dohánytermékek, dohánypótlók (nem gyógyászati célra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír, cigarettatekercsek, cigarettaszűrők;

zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézigépek dohány papírtekercsbe történő befecskendezésére; elektronikus

cigaretták; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; melegítendő dohánytermékek; elektronikus eszközök és

 részeik cigaretta vagy dohánymelegítés céljából.

 ( 111 )  223.988

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 02518

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  JAF Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)
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 ( 541 )  A FA A MI VILÁGUNK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.989

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03220

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.990

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03221

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőr.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.991

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03222

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.
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 ( 111 )  223.992

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03223

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.993

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03224

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.994

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03225

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.995

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03226

 ( 220 )  2017.10.11.
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 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.996

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03227

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.997

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03228

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.998

 ( 151 )  2018.03.20.

 ( 210 )  M 17 03229

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  223.999

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 01345

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Ovi-Foci Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  heritage of Buzánszky

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

dzsekik; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1);

lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyaksálak [sálak]; öltönyök; papucsok; pólók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak

[nyaksálak]; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 28    Csörgők [játékszerek]; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékok; játékszerek;

karikadobálós játékok; karikajátékok; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; sporthálók; tornabotok;

 tornaeszközök.

 41    Akadémiák [oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

könyvkiadás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; óvodák;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  224.000

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 01346

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Ovi-Foci Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

dzsekik; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1);

lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyaksálak [sálak]; öltönyök; papucsok; pólók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak

[nyaksálak]; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 28    Csörgők [játékszerek]; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékok; játékszerek;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 7. szám, 2018.04.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M854



karikadobálós játékok; karikajátékok; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; sporthálók; tornabotok;

 tornaeszközök.

 41    Akadémiák [oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

könyvkiadás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; óvodák;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  224.001

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 01650

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  4N Gasztronómia Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Stand 25

 ( 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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.002

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 02335

 ( 220 )  2017.07.20.

 ( 732 )  OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; bérszámfejtés; gazdasági

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

(reklámtáblák);kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

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

kiállítások; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
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üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; befektetési alapok; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1); tőkebefektetés,

 tőkeberuházás (2); vagyonkezelés.

 ( 111 )  224.003

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 01336

 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  Skribanek Antal, Kistokaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Körömápoló készítmények; körömdíszítő matricák; körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények;

 körömlakkok; műkörmök.

8    Elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők, körömpolírozók; körömágy bőr vágó csipeszek;

körömreszelő; körömreszelő, elektromos; körömvágók, elektromos, vagy nem elektromos; manikűrkészletek;

 manikűrkészletek, elektromos; ollók; pedikűrkészletek.

 11    Ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; világító berendezések és készülékek (műkörmös asztali

 lámpa).

 ( 111 )  224.004

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 02225

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  VitaEuroLine Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 )  Mabenni

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  224.005

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 02226

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  VitaEuroLine Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 )  Arthro-KOMB

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  224.006

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 02227

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  CARTIDOL

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

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

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

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

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

 ( 111 )  224.007

 ( 151 )  2018.03.22.

 ( 210 )  M 17 02801

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Jakab László, Debrecen (HU)

 Lakatos István, Kocsord (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  224.008

 ( 151 )  2018.03.23.

 ( 210 )  M 17 02958

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Li Jijin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ji Hai Ou, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  224.009

 ( 151 )  2018.03.23.

 ( 210 )  M 17 03361
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 ( 220 )  2017.10.25.

 ( 732 )  Járja János, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  224.010

 ( 151 )  2018.03.23.

 ( 210 )  M 17 02508

 ( 220 )  2017.08.07.

 ( 732 )  HONI-Coop Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna, 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.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  224.013

 ( 151 )  2018.03.26.

 ( 210 )  M 17 00194

 ( 220 )  2017.01.20.

 ( 732 )  Fair-Expo Kft., Komló (HU)

 ( 541 )  Pécsi Esküvő Kiállítás és Vásár

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutalás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;
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marketing;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nvomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő

bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videoszalagok vágása; zene öszzeállítása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek; hordozható épületek bérlete;

rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar; világítóberendezések

 kölcsönzése.

 ( 111 )  224.014

 ( 151 )  2018.03.26.

 ( 210 )  M 17 00714

 ( 220 )  2017.03.01.

 ( 732 )  Pölös Zsófia 100%, Verőce (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TÖRPILATES

 ( 511 ) 9    Audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM-ok, fejvédők sportoláshoz, fogvédők, jelzőbóják, jelzősípok,

kompakt lemezek, CD-k [audio-video], letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, orrcsipeszek műugrók és

úszók részére, rajzfilmek, súlymérő készülékek és eszközök, súlyok, szájvédők sportoláshoz, számítógépes

programok [letölthető szoftverek], számítógépes programok, rögzített, számítógép hordozó tokok, táskák,

szelfibotok [kézi egykaros állványok], tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra, tokok okostelefonhoz,

 tokok okostelefonokhoz, védőszemüvegek sportoláshoz, videokazetták.

 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], audioberendezések

kölcsönzése, bálok szervezése, coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása,

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, fitnesz órák vezetése, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangfelvételek kölcsönzése, idegenvezetős túrák levezetése, időmérés

sporteseményeken, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, játékfelszerelések kölcsönzése, játékkölcsönzés,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák 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, óvodák, partik tervezése

[szórakoztatás], show-műsorok készítése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények

üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése, személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
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szépségversenyek szervezése, táboroztatás, testnevelés, tornatanítás, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], videorögzítés, videoszalagok kölcsönzése.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

 fizikoterápia, masszázs, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  224.015

 ( 151 )  2018.03.26.

 ( 210 )  M 17 01527

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Rubesch Linda Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; felsőruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

izzadságfelszívó alsóruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; ruházati cikkek; sapkák; strandruházat;

 tornaruházat; trikók.

 28    Bodyboard deszkák; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák; szörfdeszkák; testedző

 berendezések; tornaeszközök.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendelése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.

 ( 111 )  224.016

 ( 151 )  2018.03.26.

 ( 210 )  M 17 01988

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Yuva Kft., Hidas (HU)

 ( 541 )  FruttaMax

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; esszenciák italok

előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz;

készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; pasztillák szénsavas

italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörhetek

 [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
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tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 40    Anyagmegmunkálás; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása;

 élelmiszerek fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.023

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03236

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.024

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03235

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.025

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03234

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.026

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03233

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.027

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03232

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.028

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03231

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.029

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 03230

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.030

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 02754

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  Arany Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó Attila András, Tatabánya

 ( 541 )  sixfeet

 ( 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); papíráru, papír termék, kartonok, karton termék,

csomagolóanyag, csomagolópapír, fóliák, műanyag lapok, árcédulák, flyerek, reklámanyagok, dobozok, papír

táskák, matricák, szóróanyagok, tasakok-, tokok-, tartók- papírból és kartonból, bónok, utalványok, borítékok,

buborékfólia, cégtáblák papírból vagy kartonból, ceruzák, címbélyegzők, címbélyegek, címkék papírból vagy

kartonból, csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból, csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok], dossziék, fényképek, fénymásolópapír, nyomtatópapír, formanyomtatványok,

űrlapok, grafikai reprodukciók, kártyák papírból és kartonból, irattartók, iratrendezők, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészlet, iratgyűjtők, irodai kellékek, íróeszközök, írólapok, papírok,

írószerek, jegyek, matricák, karton, katalógusok, képek, képeslapok, levelezőlapok, kézikönyvek, útmutatók,

könyvecskék, brossúrák, könyvek, könyvjelzők, mappák, magazinok, revük, műanyag tasakok kisállatok

ürülékének kidobásához, naptárak, noteszok, nyomtatványok, öntapadós címkék, matricák, öntapadós textil,

öntapadós textil szalag, papír, papírdobozok, kartondobozok, papírzacskók, papírzsebkendők, papírtörlők,

pecsétbélyegek, bélyegek, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek, portrék, arcképek,

poszterek, prosketusok, rajzok, sablonok, stencilek, szabásminták, szórólapok, újrahasznosított cellulózlapok
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csomagoláshoz, újságok, útlevéltartók, üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru); táskák, bevásárlótáskák, bőröndök, pénztárcák, kártyatartók, esernyők,

hámok, nyakörvek, pórázok, szájkosarak, állat ruházat, állat pokróc, kisállat-felszerelés, szütyők, bevásárlótáskák,

bőr címkék, bőr nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőr pórázok, bőr szíjak, bőr vállszíjak, dobozok, tartók

bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők, esernyőtokok, huzatok, hámok állatoknak, hámok szerelvényei,

hátizsákok, hátitáskák, hitelkártyatartók, kantárak, kézitáskák, kikészített bőrök, kötőfékek, kulcstartó tokok,

lótakarók, lópokrócok, műbőr, marhabőrök, névjegykártyatartók, nyakörvek állatoknak, poggyász, poggyász

címke tartók, ruhák állatoknak, takarók állatoknak, pokrócok állatoknak, ruhatáskák utazáshoz, sporttáskák,

 tornazsákok, strandtáskák, szájkosarak, szíjak bőrből.

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

alsó-és felső ruházat, szabadidő ruházat, fehérnemű, zokni, harisnyák, harsinyanadrágok, legging nadrágok,

cicanadrágok, nadrágok, szoknyák, pulóverek, ingek, sport ruházat, cipők, csizmák, sapkák, kesztyűk, kalapok,

sálak, kendők, fülvédők, lábszárvédők, nyakkendők, ruházati cikkek, övek, muffok, gallérok, úszódresszek,

úszósapkák, bikinik, fürdőruhák, úszódresszek, úszónadrágok, köntösök, alvómaszkok, atlétatrikók, baba ruházat,

bandana kendő, ballonkabátok, bokszer alsónadrágok, boxeralsók, csuklyák, kapucnik, dzsekik, egyenruhák,

esőruhák, fém cipőkellékek, fürdőpapucsok, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, gallérok, karate

egyenruhák, kabátok, készruhák, szoknyák, nadrágszoknyák, kezeslábasok, overallok, kimonók, kötények,

kötényruhák, kötöttáru, lábbelik, lábszármelegítők, lábszárvédők, pénztartó övek, pizsamák, pólók, poncsók, pufi

 dzsekik, kötött pulóverek, ruházati cikkek, sapka ellenzők, sárcipők, gumicsizmák, strandruházat, szoknyák.

 ( 111 )  224.031

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 02656

 ( 220 )  2017.08.23.

 ( 732 )  BIG FOUR International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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    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 )  224.032

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 02655

 ( 220 )  2017.08.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 7. szám, 2018.04.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M864



 ( 732 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hungary in a box

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.033

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 02521

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  Itália Konyhastúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Bemutató hűtőpultok; elektromos csokoládé-szökőkutak; elektromos autoklávok főzéshez; elektromos

borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos gofrisütők;

elektromos gőzölők főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos hűtőládák; elektromos joghurtkészítők;

elektromos kávéfőzők; elektromos kukták; elektromos főzőedények; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos

tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; fagyasztók;

fertőtlenítő készülékek, berendezések konyhai használatra; forróvizes palackok; főző berendezések és készülékek;

grillezők, grillsütők; gyümölcsaszalók; konyhai gyújtókészülékek; italhűtő berendezések; ivóvízszűrők;

jégkészítő gépek; kávépörkölő készülékek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; lepárló készülékek; malátapörkölő

gépek; merülőforralók; mikrohullámú sütők; multifunkciós főzőkészülékek; nyársak roston sütéshez;

nyársforgató készülékek; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; rostok, grillsütők; spirituszégők;

 sütőkemencék; tányérmelegítők; tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tűzhelyek.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Háztartási és konyhai fóző-, sütő és hűtőeszközök, -berendezések kis- és nagykereskedelme, háztartási

textíliák kis- és nagykereskedelme; grillkészülékek és grillezéssel kapcsolatos eszközök kis- és

 nagykereskedelme; ilyen árukkal kapcsolatos reklámozás.

 ( 111 )  224.034

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 01149

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 )  Sportgazdaság

 ( 511 )   35    Sporttal kapcsolatos televíziós műsorok reklámozása és kereskedelmi ügyletek.

  38    Sporttal kapcsolatos televíziós műsorszórás, közvetítés.

  41    Sporttal kapcsolatos televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  224.035

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 01724

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND GABONAMIX
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 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok,

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  224.036

 ( 151 )  2018.03.27.

 ( 210 )  M 17 01668

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  A Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TM-Szidhi

 ( 511 )   16    Nyomtatványok.

  41    Oktatás, szórakoztatás, sportszolgáltatások, nevelés, szakmai képzés.

  44    Emberi egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.037

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 01138

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.038

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02336

 ( 220 )  2017.07.20.

 ( 732 )  OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OPUS GLOBAL

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; bérszámfejtés; gazdasági

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

(reklámtáblák);kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

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

kiállítások; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
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szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; befektetési alapok; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi

információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1); tőkebefektetés,

 tőkeberuházás (2); vagyonkezelés.

 ( 111 )  224.039

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 01763

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra (amelyek nem tartoznak más osztályokba); csomagoló anyagok.

 ( 111 )  224.040

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 01654

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  Ürömi Merci Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Tamásné Czimbula Zsuzsanna, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; ablaktörlők, szélvédő törlők; biztonsági

hevederek, hámok jármű ülésekhez (1); biztonsági hevederek, hámok jármű ülésekhez (2); borítások járművek

kormánykerekeire; dísz tárcsák; fejtámaszok jármű ülésekhez; fék betétek gépkocsikhoz; fék betétek

járművekhez; fékek járművekhez; fékpofák járművekhez; fékpofák járművekhez (2); féktárcsák, tárcsa fékek

járművekhez; felfüggesztéses lengés csillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hord rugók járművekhez;

fényszóró törlők; furgonok [járművek]; gépkocsi alvázak; gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengés

csillapítók; gépkocsi lökhárítók; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok jármű

kerekekhez; hajtó tengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hamutartók gépkocsikhoz; hidraulikus

áramkörök járművekhez; irány jelzők járművekhez; jármű ablakok; jármű ajtók; jármű alvázak; jármű burkolatok,

huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák; jármű kárpitok; jármű lépcsők, fellépők, hágcsók; jármű ülések;

járművek kerék küllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések gumiabroncs belsőkhöz; kerékagyak
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járművekhez; kerékagy gyűrűk; kerekek szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2);

kormánykerekek járművekhez;1 kuplungok szárazföldi járművekhez; kürtök, dudák járművekhez; légszivattyúk,

lég pumpák [jármű tartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengés csillapító rugók

járművekhez; lenyitható tetők járművekhez; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez; motor

felfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorház fedelek (1); motorház fedelek (2); motorok szárazföldi

járművekhez (1); motorok szárazföldi járművekhez (2); napellenzők gépkocsikba; nyomaték váltók szárazföldi

járművekhez; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; sárhányók; sebességváltók, áttételek szárazföldi

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez;

szélvédők; tank sapkák járművek üzemanyag tartályaihoz; tengelycsapok; tengelyek járművekhez;

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tolatás jelzők járművekhez; torziós rudak járművekhez; ülés huzatok

 járművekhez; visszapillantó tükrök.

  37    Járműfényezés; járműjavító műhelyek; járművek karbantartása és javítása.

 ( 111 )  224.041

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02342

 ( 220 )  2017.07.20.

 ( 732 )  GerincFókusz Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czigléczki Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.042

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02452

 ( 220 )  2017.08.02.

 ( 732 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Magyar Vágta

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák
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bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, (1), sportlétesítmények

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.043

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02451

 ( 220 )  2017.08.02.

 ( 732 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Vágta

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,
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filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, (1), sportlétesítmények

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.044

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02450

 ( 220 )  2017.08.02.

 ( 732 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Vágta

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, (1), sportlétesítmények

üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,
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rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.045

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02344

 ( 220 )  2017.07.21.

 ( 732 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

 ( 541 )  BUDAPESTMAN

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.046

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02449

 ( 220 )  2017.08.02.

 ( 732 )  Lovas - Show Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi-Kovács Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Abrakostarisznyák, aktatáskák, bevásárlótáskák, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,

bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrfonalak, bőr hevederek, bőrlemezek, bőröndök, utazóládák (poggyász,

 bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak (nyerges áru).

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk, alsószoknyák, bélések, készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, bőrszegek, cilinderek, cipővasalások, csuklyák, kapucnik

 (ruházat), díszzsebkendők (ruházat).

 28    Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), baseball kesztyűk(játékfelszerelések), bábuk,

 marionettek, bingókártyák, bobok.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához,

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

 előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, malátasör.

 35    Árusító standok bérbeadása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák

bérbeadása, marketing szolgáltatások, rádiós reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámfilmek készítése,

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, szabadtéri

 reklámozás, hirdetés.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok,

digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védő) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop

kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése

(szórakoztatás), helyfoglalás show-műsorokra, időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), show - műsorok készítése, show - műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai,

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, (1), sportlétesítmények
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üzemeltetése(2), sportversenyek rendezése, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése(oktatás vagy

 szórakoztatás).

 43    Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók,

rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.047

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02343

 ( 220 )  2017.07.20.

 ( 732 )  WONDERTEAM Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Talentuméter

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.048

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02458

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  MultiComm Kft., Budapest (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);

zabpehelyliszt; lenmagliszt; hajdinaliszt; kókuszliszt; mandulaliszt, kölesliszt; természetes édesítőszerek, bulgur;

 búzasikér.

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); útifűmaghéj; chiamag.

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

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

 ( 111 )  224.049

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 16 02001
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 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  Rozványi Dávid, Solymár (HU)

 ( 740 )  Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Szakmák Éjszakája

 ( 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; fényképészet; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák

által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

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

 szervezése; mentorálás.

  42    Technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.050

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 03281

 ( 220 )  2017.10.13.

 ( 732 )  ONEY Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Oney - Hiteles megoldások a sikeres mindennapokhoz

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.051

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 03275

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Majlinger Ádám 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Majlinger

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  224.052

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 03034

 ( 220 )  2017.09.26.

 ( 732 )  Marton Péter Tamás 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 111 )  224.053

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02799

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Pharmaskin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zsolt, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok.

 ( 111 )  224.054

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02568

 ( 220 )  2017.08.11.

 ( 732 )  Dimacon Trade Kft, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szőke Györgyné, Budapest

 ( 541 )  Ami a fát illeti...

 ( 511 )   19    Faáru.

 ( 111 )  224.055

 ( 151 )  2018.03.28.

 ( 210 )  M 17 02565

 ( 220 )  2017.08.10.

 ( 732 )  ERSTE BANK HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erste Bank Hungary Zrt., Dr. Kántor Gergely, Budapest

 ( 541 )  Erste - Higgy magadban

 ( 511 )  36    Állandó átutalási megbízások kezelése; bankbetétekkel kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és

finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki

szolgáltatások; banki ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások;

bankszámlákhoz kapcsolódó szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások;

bankügyletek lebonyolítása; befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások;

befektetők finanszírozása; beruházási hitelügyvitel; beszerzések, akvizíciók finanszírozása; betétbe helyezésekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; betétbe helyezési szolgáltatások; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások;

bizalmi vagyonkezelés; devizával kapcsolatos szolgáltatások; egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási

programok, tervek; egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági szolgáltatások; eladások finanszírozása;

elektronikus bank szolgáltatások; értékpapírok és árucikkek kereskedelme; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások;
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folyószámla szolgáltatások; fúziók, összeolvadások finanszírozása; független pénzügyi tervezési tanácsadás;

gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

gépjármű-kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; határidős pénzügyi szerződések

vagyonkezelőjével kapcsolatos tájékoztatás; határidős pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos vagyonkezelői

szolgáltatások; ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten és

telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; internetes banki

tevékenység; internetes pénzügyi menedzsment; járművásárlás finanszírozása; kereskedelem finanszírozási

szolgáltatások; kereskedelmi bankügyintézés; kereskedelmi egységek finanszírozása; készpénzes számlák

pénzügyi kezelése; kockázati tőke, befektetési tőke és fejlesztési tőke pénzügyi menedzsmentje; kockázati tőke és

kockázati tőke kezelési szolgáltatások; kockázati tőke és projekt beruházási szolgáltatások; kockázati tőke

finanszírozás; kockázati tőke kezelés; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; magánbanki szolgáltatások;

megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások; megtakarítási számla szolgáltatások;

megtakarítások kezelése; monetáris szolgáltatások; monetáris tranzakciók; nemzetközi banki tevékenység;

nyugdíj vagyonkezelése; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjterv szolgáltatások; online

banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek; pénz átváltási szolgáltatások; pénz letétbe

helyezésére vonatkozó banki szolgáltatások; pénzbetétek kezelése; pénzforgalmi számlák terhelése és jóváírása;

pénzüggyel kapcsolatos lakás-takarékpénztári szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

bankszolgáltatások; pénzügyi befektetések; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi értéktőzsde; pénzügyi

értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi

követelések beszedése és átutalása; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók; pénzváltás,

valutaváltás; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyi banki szolgáltatások; személyre

szabott pénzügyi szolgáltatások; telebank szolgáltatások; telefonon keresztüli banki szolgáltatások;

tulajdonvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; vagyonkezelés és portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, ingatlankezelés; vállalati finanszírozás; vállalati pénzügyek kezelése; vállalatok finanszírozása;

 vállalkozások finanszírozása; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások.

A rovat 85 darab közlést tartalmaz. 
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