
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 01139

 ( 220 ) 2017.04.06.

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

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Budapest

 ( 541 ) Concorde direct vagyonkezelés

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

termékek, papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek amelyek nem tartoznak más osztályokba; csomagolásra

 szolgáló műanyagok amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 38    Üzenetek küldése; mobiltelefonos kommunikáció; elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;

 hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 17 01465

 ( 220 ) 2017.05.04.

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

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

 ( 541 ) SHOPPINGÜNNEP

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01500

 ( 220 ) 2017.05.09.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) Danubius FM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Rádióadás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01501

 ( 220 ) 2017.05.09.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) Juventus FM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01648

 ( 220 ) 2017.05.22.

 ( 731 )  DENTHA Fogászati Betéti Társaság 1/1, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Benedekné Dr. Tóth Anikó, Szeged

 ( 541 ) DENTA FOGÁSZAT

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

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

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

 44    Betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

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

gyógyszerészeti konzultáció; humán szövetbank-szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

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

fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); plasztikai

 sebészet; pszichológus [szolgáltatások]; szanatóriumok; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01657

 ( 220 ) 2017.05.22.

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

 ( 541 ) Cortinaplast

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

 ( 210 ) M 17 01696

 ( 220 ) 2017.05.23.

 ( 731 )  László Béla, Budapest (HU)

 László Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) KÖZÉNK TARTOZOL!

 ( 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: nyomdabetük, 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); szolgáltatói hálózat fejlesztése.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) internet, InApp,

 SMS, web, e-mail.

 ( 210 ) M 17 01779

 ( 220 ) 2017.06.01.

 ( 731 )  VIRESOL Kft., Visonta (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Anett, Visonta

  

( 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).

  31    Mezőgazdasági termékek.

 ( 210 ) M 17 02090

 ( 220 ) 2017.06.23.

 ( 731 )  Naturweb Kerskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rozgonyi Balázs, 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).

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).

 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    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).

 ( 210 ) M 17 02114

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintné dr.Jakab Zsófia, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 02122

 ( 220 ) 2017.06.29.

 ( 731 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) HOLNEMVOLT VÁR

 ( 511 )  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozok kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [iskolai

használatra], festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],

fényképtartók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,

iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfüzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,

írószerek, írótollak, iskolaszerek [papíráruk], jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, könyvecskék,

füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük

[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír,

papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,

poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,

papírból, szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,

tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlök, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,

transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok/kártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz,

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

 41    Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi

produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],

 vidámparkok, zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02301

 ( 220 ) 2017.07.14.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 17 02501

 ( 220 ) 2017.08.07.

 ( 731 )  Bonafarm Zrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 17 02598

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02599

 ( 220 ) 2017.08.16.

 ( 731 )  Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zone Bevásárlópark

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02639

 ( 220 ) 2017.08.22.

 ( 731 )  G4 Fitness Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

 41    Fitnesz órák vezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

 ( 210 ) M 17 02821

 ( 220 ) 2017.09.08.

 ( 731 )  Szente Rita Léna 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Budapest

 ( 541 ) AMBIENT BAR

 ( 511 )  41    Szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; bálok szervezése; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; diszkók

szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése

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

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

 [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai].

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02860

 ( 220 ) 2017.09.14.

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

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

 ( 541 ) PANNON CYCLING

 ( 511 )  41    Kerékpározással kapcsolatos sport-, oktató és szervező tevékenységek; kerékpárversenyek szervezése,

lebonyolítása; kerékpársporttal kapcsolatos edzőtáborok szervezése; kerékpársporttal kapcsolatos oktatás,

szakmai képzés és továbbképzés; kerékpársporttal kapcsolatos tréningek szervezése; kerékpáros sportklub

üzemeltetése; kerékpársporttal kapcsolatos létesítmények üzemeltetése; kerékpársporttal kapcsolatos

 konferenciák szervezése; kerékpársporttal kapcsolatos sportszolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 17 02861

 ( 220 ) 2017.09.14.

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

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

 ( 541 ) PANNON CYCLING TEAM

 ( 511 )  41    Kerékpározással kapcsolatos sport-, oktató és szervező tevékenységek; kerékpárversenyek szervezése,

lebonyolítása; kerékpársporttal kapcsolatos edzőtáborok szervezése; kerékpársporttal kapcsolatos oktatás,

szakmai képzés és továbbképzés; kerékpársporttal kapcsolatos tréningek szervezése; kerékpáros sportklub

üzemeltetése; kerékpársporttal kapcsolatos létesítmények üzemeltetése; kerékpársporttal kapcsolatos

 konferenciák szervezése; kerékpársporttal kapcsolatos sportszolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 17 02864

 ( 220 ) 2017.09.14.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 9. szám, 2018.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1046



 ( 731 )  NILS ID Kft., Csömör (HU)

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

 ( 541 ) Random Friday

 ( 511 ) 9    Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftver internetalapú

 társkereséshez; számítógép programok és szoftverek.

 45    Partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési

szolgáltatások; magánszemélyek közötti szociális célú kapcsolatteremtési szolgáltatások; társkereső

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02895

 ( 220 ) 2017.09.14.

 ( 731 )  Flair Mojito Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István Zsolt, Budapest

 ( 541 ) SZAFI REFORM

 ( 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 02930

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia; gáz üzemanyagok.

  35    Telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés.

  36    Biztosításközvetítés; alkuszi / ügynöki tevékenység.

  39    Energiaszolgáltatás.

  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02933

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia; gáz üzemanyagok.

  35    Telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés.

  36    Biztosításközvetítés; alkuszi / ügynöki tevékenység.

  39    Energiaszolgáltatás.

  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02934
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 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia; gáz üzemanyagok.

  35    Telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés.

  36    Biztosításközvetítés; alkuszi/ügynöki tevékenység.

  39    Energiaszolgáltatás.

  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 02935

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia; gáz üzemanyagok.

  35    Telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés.

  36    Biztosításközvetítés; alkuszi / ügynöki tevékenység.

  39    Energiaszolgáltatás.

  42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 03037

 ( 220 ) 2017.09.26.

 ( 731 )  Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 17 03059

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kúria Rosé

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 17 03161

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Újfehértó Város Önkormányzata, Újfehértó (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 művirágok; hajdíszek; póthajak (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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03172

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  Kovács Zoltán Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BROADWAY JEGYIRODA

 ( 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). Színház, koncert, hangverseny, rendezvények jegyeinek

 terjesztése, jegyértékesítés, művészeti kiegészítő tevékenység.

 ( 210 ) M 17 03286

 ( 220 ) 2017.10.16.

 ( 731 )  Hanser Zsolt, Budapest (HU)

 Szepeshelyi Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati anyagok,

 tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

  14    Nemesfémek és ötvözeteik.

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

 ( 210 ) M 17 03336

 ( 220 ) 2017.10.23.

 ( 731 )  Pődör Róbert, Zalaegerszeg (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03342

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 )  KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások; üzleti

információk nyújtása weblapon keresztül; reklámozás és marketing tevékenységek; üzleti termékek bemutatása és

 kiállítása.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenységek; befektetési alapok; biztosítás közvetítése; biztosítási tanácsadás; biztosítási

 információ; biztosítási szolgáltatások; faktorálás; pénzügyi szolgáltatások bonyolítása.

 41    Biztosítási, pénzügyi és alkusz/ügynöki képzések szervezése és lebonyolítása; szakkönyvkiadás; szakmai

 tanácskozások szervezése és lebonyolítása.

  42    Szoftver tervezés, fejlesztés és karbantartás.

 ( 210 ) M 17 03343

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 )  KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) KLASSIS

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások; üzleti

információk nyújtása weblapon keresztül; reklámozás és marketing tevékenységek; üzleti termékek bemutatása és

 kiállítása.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenységek; befektetési alapok; biztosítás közvetítése; biztosítási tanácsadás; biztosítási

 információ; biztosítási szolgáltatások; faktorálás; pénzügyi szolgáltatások bonyolítása.

 41    Biztosítási, pénzügyi és alkusz/ügynöki képzések szervezése és lebonyolítása; szakkönyvkiadás; szakmai

 tanácskozások szervezés és lebonyolítása.

  42    Szoftver tervezés, fejlesztés és karbantartás.

 ( 210 ) M 17 03344

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 )  Andresik Rebeka Sára, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 03346

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 )  Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 100%, Paks (HU)

 ( 740 )  Csanádi Zoltán, Paks

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos

 oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés.

 ( 210 ) M 17 03347

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 ) ALBA TOMATO Zöldségtermesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pákozd

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Kinga 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.

 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.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

 nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 210 ) M 17 03359

 ( 220 ) 2017.10.20.

 ( 731 )  Tisza-balneum Kft., Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 03441

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  ingatlan.com Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) M1X

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 17 03442

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Intronet Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bordi Gergely, Budapest

 ( 541 ) INTRONET
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 ( 511 )   42    Web hosting szolgáltatás; internetes weboldal hosting szolgáltatások.

  45    Domain nevek bejegyzése; domainnév-bejegyeztetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03446

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; sörcefre; söralapú

 koktélok; malátasör; malátacefre; sörbetek [italok]; komlókivonatok sör előállításához.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 03447

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 ) NITRO

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 03664

 ( 220 ) 2017.11.13.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Rádiókabaré

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáhatások (1) (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex

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

 on-demand közvetítések, műholdas átvitelszolgáltatás.

 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), konferenciákszervezése és lebonyolítása, lemezlovas (DJ)

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

videotár szolgáltatások útján,nem letölthető televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,

on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letökhetö videók biztosítása,rádió- és

televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorokkészítése, show műsorok

szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások,szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, szemináriumok szervezése éslebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,

szinkronizálás, szórakozási,szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáhatások, szövegszerkesztés

kivévereklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése(oktatás

 vagy szórakoztatás), videórögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai,zeneszerzés.
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 ( 210 ) M 17 03665

 ( 220 ) 2017.11.13.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) TV TAXI

 ( 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 03666

 ( 220 ) 2017.11.13.

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

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03677

 ( 220 ) 2017.11.14.

 ( 731 )  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1/1, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Ugró Sándor, Kecskemét

  

( 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.

 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.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

 kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; videojátékok.

 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.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 03679

 ( 220 ) 2017.11.14.

 ( 731 )  CE Certiso Orvos- és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft. 1/1, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Tanúsítás [minőségellenőrzés]; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra.

 ( 210 ) M 17 03725

 ( 220 ) 2017.11.16.

 ( 731 )  Hortobágyi Kászon, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wagner & Wagner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLOSE TO YOU

 ( 511 )   44    Fodrászat; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 17 03731

 ( 220 ) 2017.11.17.

 ( 731 )  Bodrogi Bau Kft. 100%, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth László, Hódmezővásárhely

 ( 541 ) Aluland

 ( 511 ) 6    Ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakszárnyak alumíniumból; ablakok fémből; ajtóbetétek fémből; ajtók és

ablakok fémből; ajtó rögzítők fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; árnyékolók fémből (kültéri); fém

ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fém ablakkilincsek; fém ablakkeretezések; fém ablakgörgők; fém

ablakfogók; fém ablakfalak; fém ablakemelő fogantyúk; beltéri fémajtók; alumínium teraszajtók; alumínium ajtók

lakóházakba; alumínium ajtók; alumínium ablakok; ajtóvasalások; ajtószerelvények fémből; fém árnyékolók; fém

csapóajtók; fém biztonsági ajtószerelvények; fém biztonsági ajtók; fém ajtóütközők; fém ajtózsanérok; fém

ajtóprofilok; fém ajtókeretek; fém ablakszárny karok; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fém szegélyek ajtókhoz; fém

szegélyek ablakokhoz; fém rovarhalók ajtókra; fém rovarhálók ablakra; fém redőnyök kültéri használtra; fém

redőnyök ablakokhoz; fém redőnyrácsok; fém redőnykapuk; fém napfényzsalu épületekhez; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra (nem nagyító); fém kopogtatók; fém

harmonikaajtók; fémből készült ajtórögzítők; fémből készült ajtóelemek; fémből készült ablak tartozékok;

fémajtók; fémablakok; fém üvegtokok; fém zsaluk; fém védőeszközök ablakra; fém tolózárak; fém tolóajtók

épületekhez; fém tolóablakok; fém tetőablakok épületekhez; fém tetőablakok; fém tetőablak keretek épületekhez;

fém teraszajtók; harmonika ajtók fémből; garázskapuk fémből; függőleges árnyékolók fémből (kültéri);

fémzsanérok kapukhoz; fémredőnyök ajtókhoz; fémléces redőnyök; fémkeretes teraszajtók; fémkeretek

tolóajtókhoz; fémkapuk; fémforgók tolóablakokhoz; fémből készült rögzítők szárnyas ablakokhoz; fémből

készült küszöbrés takaró profil; fogóajtók; szárnyas fém ablakok; reluxák (kültéri) fémből; lengőajtók fémből;

kültéri zsaluk, rolók fémből; kültéri vízszintes rácsozatú fémredőnyök; kültéri rolók fémből a fény irányításához;
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kültéri reluxák, redőnyök fémből; kültéri függőleges fémredőnyök; kültéri fém árnyékolók; kültéri fém sötétítő

redőnyök; kültéri fém roletta; külső ajtók fémből; üveges ajtók fémből; vízszintes reluxák (kültéri), fémből;

vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém-); vaskapuk; tűzálló fémajtók; tolóablak

fogantyúk fémből; szúnyoghálós ajtók fémből; szigetelő tulajdonságokkal rendelkező fém redőnykapuk; szigetelő

fémajtók; zárvédő fémlemezek; zsalugáterek fémből; küszöbök fémből; lengőajtók (kutyaajtók) ajtókra;

 páncélozott fémajtók.

 ( 210 ) M 17 03738

 ( 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 03762

 ( 220 ) 2017.11.21.

 ( 731 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények, sütemény keverék(ek), sütemény por.

 ( 210 ) M 17 03782

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Pekriq Zrt., Cegléd (HU)

 ( 541 ) METEOR

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

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

 szereplő valamennyi áru).

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 03905

 ( 220 ) 2017.12.04.

 ( 731 )  dr. Mirza Hosseini Shahrokh, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; állszíjak; bevásárlótáskák; botszékek; bőrdarabok bútorhuzathoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr;

bőröndök, kézitáskák; bőr utazóládák; bőrpórázok; bőrszíjak; bőr nyerges áru; bőr huzalok; bőr dobozok; ernyők;

erszények, pénztárcák; hámok állatoknak; hátizsákok; hitelkártyatartók, levéltárcák; irattáskák-aktatáskák; irhák;

iskolatáskák; istrángok; kalapdobozok; kantárok; kantárszárak; kecskebőr, sevro; kengyelek; kengyelszíjak;

kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek; kötőfékek; kulcstokok; ládák; levéltárcák; lópatkók; lószerszám szíjak;

lovagló nyergek; marhabőrök; névjegykártyatartók; névjegytartók-kártyatartók; nyakörvek állatoknak;

nyeregszíjak; nyerges áruk; piperetáskák; pórázok; ruhatáskák; sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák;

 takarók állatoknak; táskák; utazó ládák; útitáskák; vadásztáskák.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs célokból médiákban, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverezés; beszerzői szolgáltatások; divatbemutatók szervezése

promóciós célból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek;

fogyasztói tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint; gyógyászati

eszközök kis és nagykereskedelme; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; mások árui és

szolgáltatásainak engedélyeztetésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; üzleti segítségnyújtás; üzletszervezési tanácsadás; ppc hirdetés; piackutatás; piaci tanulmányok;

reklámozás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletszervezéshez;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; telemarketing szolgáltatás; tv reklámozás; üzleti tájékoztatás; üzleti

információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési tanácsadás; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

 41    Akadémiák-oktatás; alkotóművészek szervezése; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten; divatbemutatók szervezése; egészségklub szolgáltatások; éjszakai

klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek, folyóiratok on-line publikálása;

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

tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek

szervezése; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatás; kaligráfiai szolgáltatások;

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

levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások

bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatás információs szolgáltatások; oktatás vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

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

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

szolgáltatások; szövegszerkesztés; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tolmács szolgáltatások;

tornatanítás; tördelési szolgáltatások; vallásoktatás; versenyek szervezése; videorögzítés; zenei produkciók;

 zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 03906

 ( 220 ) 2017.12.04.
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 ( 731 )  Graphasel Design Studio Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton ajándéktárgyak; nyomdaipari termékek, képeslapok, tasakok, füzetek.

  25    Ruházati cikkek, sapkák, pólók, kötények, ruházati kiegészítők.

  28    Játékok és játékszerek, kabalák, figurák, logikai játékok.

 ( 210 ) M 17 03907

 ( 220 ) 2017.12.04.

 ( 731 )  Graphasel Design Studio Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton ajándéktárgyak; nyomdaipari termékek, képeslapok, tasakok, füzetek.

  25    Sapkák, pólók, kötények, ruházati kiegészítők.

  28    Játékok és játékszerek, kabalák, figurák, logikai játékok.

 ( 210 ) M 17 03908

 ( 220 ) 2017.12.06.

 ( 731 )  Pataki Attila, Dunaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; tréner képzés; tréningek; on-line elérhető elektronikus publikációk letölthető és

 nem letölthető formában; blogírás; könyvkiadás; könyvkiadás elektronikus formában.

 ( 210 ) M 17 04007

 ( 220 ) 2017.12.15.

 ( 731 )  Noske Róbert, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Kertészeti termékek.

  31    Kertészeti, erdészeti termékek és magok amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás:, kereskedelmi ügyletek;

 ( 210 ) M 17 04008

 ( 220 ) 2017.12.15.

 ( 731 )  Noske Róbert, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  44    Kertészeti termékek.

 ( 210 ) M 17 04009

 ( 220 ) 2017.12.15.

 ( 731 )  Noske Róbert, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Kertészeti termékek.

  31    Kertészeti, erdészeti termékek és magok amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás:, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 17 04010

 ( 220 ) 2017.12.15.

 ( 731 )  Rácz Gyula, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 17 04012

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  BOTOND FITNESS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit

és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek

és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és

licencszerződések keretében; sportolók promóciós menedzselése; sportversenyek és -események promóciója;

sportlétesítmények üzletvezetése [mások számára]; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; üzletvitel

sportolók számára; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában;

internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

üzletvezetési szaktanácsadás; internetes reklámozási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások

 internetes eladások feldolgozására.

 41    Sportolók képzése; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor

szolgáltatás); sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportlétesítmények

üzemeltetése; információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások;

sport- és kulturális tevékenységek; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; fitness
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edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; csoportos edzés oktatása; edzési

[fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fizikai erőnléti oktatás; fizikai erőnléttel

kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek; erősítő és kondicionáló edzés; sportoktatás;

sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése; sportneveléssel, sportoktatással

kapcsolatos információk; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; edzéssel

kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; életmód tanácsadás (képzés); testmozgásra, -edzésre

 alkalmas létesítmények üzemeltetése.

 44    Étrendi és táplálkozási útmutatás; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban;

tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; táplálkozási és étrendi tanácsadás; információk

biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; súlycsökkentés, étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő

 diéta tervezési szolgáltatások; súlycsökkentő programok felügyelete.

 ( 210 ) M 17 04014

 ( 220 ) 2017.12.15.

 ( 731 )  Molnár Márton, Pócsmegyer (HU)

 ( 541 ) Hiro

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 04023

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Kele Eszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

tanácsadás, Talent menedzsment, személyzeti management, sajtófigyelés, brand építés, Public Relation

 szolgáltatások.

  41    Coaching, személyi coaching.

 ( 210 ) M 17 04085

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Guangzhou Havit Technology Company Limited, Haizhu, Guangzhou (CN)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okosórák; hordozható média lejátszók; képernyővédők mobil eszközökhöz; tokok okostelefonokhoz;

mobiltelefon szíjak; mikrofonok; mobil tápegységek (újratölthető elemek); elem töltők; aktivitásmérő karpántok;

dugaljak, foglalatok és egyéb érintkezők (elektromos csatlakozók); kapcsolóegységek (adatfeldolgozó eszközök);

videokamerák; számítógép perifériák; virtuális szemüvegek; szelfibotok (kézi monopodok); audio- és

 videojelerősítők; hangszóróházak; fülhallgatók.

 ( 210 ) M 17 04107

 ( 220 ) 2017.12.21.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 9. szám, 2018.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1059



 ( 731 )  Dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Sándor ügyvéd, Veszprém

 ( 541 ) BORÓKA

 ( 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 04108

 ( 220 ) 2017.12.21.

 ( 731 )  Dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Sándor ügyvéd, Veszprém

 ( 541 ) BUBORÉKA

 ( 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 04109

 ( 220 ) 2017.12.21.

 ( 731 )  Dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Sándor ügyvéd, Veszprém

 ( 541 ) CÉDRUS

 ( 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 04111

 ( 220 ) 2017.12.21.

 ( 731 )  Csepeli Városkép Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.
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 ( 210 ) M 17 04112

 ( 220 ) 2017.12.21.

 ( 731 )  Életünk a Család! Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való

részvételének megszervezése; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos

oktató tanfolyamok; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; higiéniával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ifjúsági képzési programok szervezése; iskolai szolgáltatások; játékvezetők

képzése; játékvezetők oktatása; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; képzés és oktatás;

képzés szervezése; képzések tartása; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatás és képzés

biztosítása; oktatás, tanítás; oktatás biztosítása; oktatás biztosítása fogyatékkal élők számára; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése;

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

oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási előadások szervezése;

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

szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének

szolgáltatásai; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktató játékok szervezése; orvosi

témájú oktatási tanfolyamok lebonyolítása; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése;

sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatók képzése; szülők képzése

 gyermekneveléshez; szülők képzése szülői támogató csoportok szervezése terén; tanítás elemi iskolákban.

 ( 210 ) M 17 04113

 ( 220 ) 2017.12.22.

 ( 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

csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; folteltávoiító, folttisztító készítmények; fürdősók nem gyógyászati

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

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; hintőpor, piperecélokra;

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

higiéniai vagy szagtalanítási célokra; illatszer készítmények; intimlemosók 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; 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
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célokra; parfümvizek, illatosított vizek; samponok; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan; 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 ásványifürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; szájöblítők gyógyászati célokra.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; árukbemutatása 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; kereskedelmiinformáció 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 04114

 ( 220 ) 2017.12.22.

 ( 731 )  Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) PI Foam

 ( 511 ) 1    Tűzoltókészítmények; tűzoltó szerek; tűzoltó vegyületek; tűzoltó habok; vegyi tűzoltószerek; tűzoltó

tulajdonságú adalékokat tartalmazó vegyszerek; tűzoltó összetételekben használt vegyszerek; tűzoltó és tüzet

megelőző összetételek; tűzvédelmi vegyületek; vegyi készítmények tűzvédelmi célokra; falon, padlón és

 mennyezeten áthatoló, épületek tűzvédelmére használt vegyi készítmények; tűzállóvá tevő készítmények.

9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltó fecskendők; vízszóró eszközök

tűzvédelmi célokra; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló berendezések; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló szórófejek;

tűzérzékelők; tűzérzékelő készülékek; tűzjelzők; tűzjelző készülékek; hangriasztók; riasztók; szirénák; tűzálló

ruházat; védőruhák tűz elleni védelemre; nadrágok tűz elleni védelemre; dzsekik tűz elleni védelemre; cipők tűz

elleni védelemre; csizmák tűz elleni védelemre; zoknik tűz elleni védelemre; kesztyűk tűz elleni védelemre;

maszkok tűz elleni védelemre; arcvédők tűz ellen; légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges

 lélegeztetéshez.

 37    Csővezetékek építése es karbantartása; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; tűzoltó

rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó berendezések telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó

 készülékek karbantartása és javítása; tüzriasztók felszereléseés javítása.

 41    Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltókészülékek

használatával kapcsolatban; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Építési tervkészítés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak
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 vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.

  45    Tűzoltás; tűzoltási szolgáltatások; tűzoltó-készülékek bérbeadása; tűzoltó-készülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 04115

 ( 220 ) 2017.12.22.

 ( 731 )  Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Pressurized Instant Foam

 ( 511 ) 1    Tűzoltókészítmények; tűzoltó szerek; tűzoltó vegyületek; tűzoltó habok; vegyi tűzoltószerek; tűzoltó

tulajdonságú adalékokat tartalmazó vegyszerek; tűzoltó összetételekben használt vegyszerek; tűzoltó és tüzet

megelőző összetételek; tűzvédelmi vegyületek; vegyi készítmények tűzvédelmi célokra; falon, padlón és

 mennyezeten áthatoló, épületek tűzvédelmére használt vegyi készítmények; tűzállóvá tevő készítmények.

9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltó fecskendők; vízszóró eszközök

tűzvédelmi célokra; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló berendezések; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló szórófejek;

tűzérzékelők; tűzérzékelő készülékek; tűzjelzők; tűzjelző készülékek; hangriasztók; riasztók; szirénák; tűzálló

ruházat; védőruhák tűz elleni védelemre; nadrágok tűz elleni védelemre; dzsekik tűz elleni védelemre; cipők tűz

elleni védelemre; csizmák tűz elleni védelemre; zoknik tűz elleni védelemre; kesztyűk tűz elleni védelemre;

maszkok tűz elleni védelemre; arcvédők tűz ellen; légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges

 lélegeztetéshez.

 37    Csővezetékek építése es karbantartása; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; tűzoltó

rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó berendezések telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó

 készülékek karbantartása és javítása; tüzriasztók felszereléseés javítása.

 41    Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltókészülékek

használatával kapcsolatban; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Építési tervkészítés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak

 vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.

  45    Tűzoltás; tűzoltási szolgáltatások; tűzoltó-készülékek bérbeadása; tűzoltó-készülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 04116

 ( 220 ) 2017.12.22.

 ( 731 )  Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Instant Foam

 ( 511 ) 1    Tűzoltókészítmények; tűzoltó szerek; tűzoltó vegyületek; tűzoltó habok; vegyi tűzoltószerek; tűzoltó

tulajdonságú adalékokat tartalmazó vegyszerek; tűzoltó összetételekben használt vegyszerek; tűzoltó és tüzet

megelőző összetételek; tűzvédelmi vegyületek; vegyi készítmények tűzvédelmi célokra; falon, padlón és

 mennyezeten áthatoló, épületek tűzvédelmére használt vegyi készítmények; tűzállóvá tevő készítmények.

9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltó fecskendők; vízszóró eszközök

tűzvédelmi célokra; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló berendezések; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló szórófejek;

tűzérzékelők; tűzérzékelő készülékek; tűzjelzők; tűzjelző készülékek; hangriasztók; riasztók; szirénák; tűzálló

ruházat; védőruhák tűz elleni védelemre; nadrágok tűz elleni védelemre; dzsekik tűz elleni védelemre; cipők tűz

elleni védelemre; csizmák tűz elleni védelemre; zoknik tűz elleni védelemre; kesztyűk tűz elleni védelemre;

maszkok tűz elleni védelemre; arcvédők tűz ellen; légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges

 lélegeztetéshez.

 37    Csővezetékek építése es karbantartása; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; tűzoltó
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rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó berendezések telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó

 készülékek karbantartása és javítása; tüzriasztók felszereléseés javítása.

 41    Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltókészülékek

használatával kapcsolatban; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Építési tervkészítés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak

 vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.

  45    Tűzoltás; tűzoltási szolgáltatások; tűzoltó-készülékek bérbeadása; tűzoltó-készülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 04123

 ( 220 ) 2017.12.22.

 ( 731 )  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése; promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése es karbantartása; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói es vásárlói részére; piaci tanulmányok; piackutatás; szponzorok

felkutatása; titkársági szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

 konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning);

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák

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

célú kiállítások szervezése; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási

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

 online, nem letölthető videók biztosítása; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 04124

 ( 220 ) 2017.12.22.

 ( 731 )  Trió Konyha és Bor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TEXTURA

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00040

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Bistro-Étterem 2012 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00077

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  BVF Fűtési Megoldások Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromos fűtőkábelek; hőfokszabályzók; termosztátok.

  11    Elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőfilm.

 ( 210 ) M 18 00078

 ( 220 ) 2018.01.11.

 ( 731 )  Vincze Győző István, Szombathely (HU)

 ( 541 ) KÁRPÁT MEDENCE ARANYA

 ( 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    Gabonakészítmények, fűszerek, méz.

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 00079

 ( 220 ) 2018.01.11.

 ( 731 )  Andrusch Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00081

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00082

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ventil-team.hu

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00083

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ventil.hu

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00084

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Silver radiator

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések; helyiségfütők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.

 ( 210 ) M 18 00085

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések; helyiségfütők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.

 ( 210 ) M 18 00091

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Rocky 2018 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Noé-Almási Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Poszter, naptár, karikatúra, toll, notesz, képeslap, ajándéktartó táska, csomagolópapír.
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  25    Dzseki, póló, kapucnis pulóver, sapka, sapka ellenző, kendő, lábbeli.

  43    Éttermi szolgáltatások, bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00092

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  G.L.PHARMA GMBH, Lannach (AT)

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

 ( 541 ) FEBURO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 00094

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  eFeF Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) ALPI

 ( 511 )   29    Baromfihús; baromfihús készítmények.

 ( 210 ) M 18 00125

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  VAXCO Vineyards Kft, Mád (HU)

 ( 740 )  Janka Judit, Mád

 ( 541 ) JULIET VICTOR

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

 áru); borok; tokaj eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

 ( 210 ) M 18 00126

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  VAXCO Vineyards Kft, Mád (HU)

 ( 740 )  Janka Judit, Mád

  

( 546 )

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

áru); tokaj eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok; borok; csendes borok; édes borok;

 eredet-megjelöléssel védett borok.

 ( 210 ) M 18 00127

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  VAXCO Vineyards Kft, Mád (HU)

 ( 740 )  Janka Judit, Mád

  

( 546 )

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

áru); borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; tokaj eredetmegjelölés

 termékleírásnak megfelelő borok.
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 ( 210 ) M 18 00174

 ( 220 ) 2018.01.19.

 ( 731 )  Vajda József István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és

 jégkrémek; gyümölcsös sütemények/torták.

 35    Reklámozás; árubemutatás; célzott marketing; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  43    Vendéglátás; gyorséttermek, snack bárok; építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 18 00175

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Kopka Sándor Zoltán, Gödöllő (HU)

 ( 541 ) YOUREVENT.HU/TÖBB MINT DJ

 ( 511 )   41    Lemezlovas szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre.

 ( 210 ) M 18 00179

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Vidal Next Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegybíró Ágnes, Budapest

 ( 541 ) MEDIKLIKK

 ( 511 )   35    Marketing szolgáltatások, hirdetési- és reklámszolgáltatások, piackutatás, számítógépes adatkezelés.

  41    Elektronikus kiadványok, konferenciák szervezés, lebonyolítása, klubszolgáltatások.

  42    Weboldal- és szoftverfejlesztés, adatbázisok, számítógépes tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 00182

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00184

 ( 220 ) 2018.01.21.

 ( 731 )  Katona Péter, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Zenés szórakoztató rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; táncos rendezvények;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori,

 promotor szolgáltatások); lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre.

 ( 210 ) M 18 00185

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Gerzsenyi Miklós EV., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Gerzsenyi Miklós EV., Kisvárda

 ( 541 ) Madison Pub & Restaurant

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00188

 ( 220 ) 2012.03.21.

 ( 731 )  Sportdirect.com Retail Limited, Shirebrook (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPORTS DIRECT

 ( 511 ) 9    Védősisakok, a kerékpáros sisakok kivételével; sisakok gördeszkázáshoz; szemüvegek, napszemüvegek és

kontaktlencsék; sívédőszemüveg; napszemüvegek; védőruházat motorsportot űzők részére (balesetek

 megelőzésére); védőöltözék búvároknak; testvédők; mellvédők.

 18    Sporttáskák, tornazsákok; málhazsákok; sporttáskák, tornazsákok; sporttáskák, a sportoláshoz használt

különleges eszközök tárolására kialakított formájú sporttáskák kivételével; strandtáskák; hátizsákok, hátitáskák;

 válltáskák, tarisznyák.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; hálóruhák; divatruházat; szabadidőruha; sportcipők; tréningruha;

magasszárú cipők/bakancsok; magas szárú lábbelik sétára; futballcipők; vízhatlan ruházat; vízzáró és időjárásnak

ellenálló öltözék; meleg ruha; könnyű ruházat; kabátok; tornaruha; sportruházat; úszó szerelés; búvárruhák;

rövidnadrágok szörfözéshez; védőruházat szörfözéshez; síző viselet; zakók, dzsekik; anorákok; pulóverek;

nadrágok; ingek; pólók; vízálló csuklyás blúz; munkaruhák, munkaköpenyek kezeslábasok; sálak; övek (ruházat)

kesztyű; kalapok; símaszkok; zoknik alsóruházat; lábszárvédők/kamáslik futballmezek; futballkészlet-másolatok

sportsapkák [sisakok kivételével] sportegyenruhák; lovagló ruházat; futball (futballcipők stoplijai); karkötések

 (ruházat); egyik fenti sem kerékpáros ruházat, kesztyű, amelyek a 25. osztályba tartoznak; bőrövek; műbőr övek.

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

felszerelések síeléshez; testépítő készülékek, sportcikkek ütővel játszott játékokban való használatra; húranyagok

sportütőkhöz; edzőkészülékek, gyógyászati rehabilitációs célúak kivételével; fitnesz gépek; karácsonyfadíszek;

játéksátrak; atlétikához használt különleges felszerelések [ruházati cikkek vagy lábbelik kivételével] tárolására

kialakított formájú sporttáskák; labdák; ütők; baseball fejvédők; egy meghatározott sportágban használt

hasvédők; sportoláshoz kialakított térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők; sípcsontvédők [sportcikkek];

könyökvédők (sportcikkek); kifejezetten sportoláshoz készült csípővédők [sportruhák részei]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; csuklóvédők atlétikai használatra; ökölvédők [sportcikkek]; kézvédők sportoláshoz; kifejezetten

sportoláshoz kialakított kesztyűk; futballozáshoz használt felszerelések; futball kesztyűk; sportcikkek futballhoz

[kivéve ruházati cikkek vagy védelmi célokat szolgáló cikkek]; futballkapuk; labdarúgással kapcsolatban használt
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edzőberendezések; kapuhálók; futballhálók; kapufák; pipák; (játék)kártyák; játékok és játékszerek alkatrészei és

szerelvényei, más osztályba nem tartozó gimnasztikai és sporteszközök, boxoláshoz való, valamint testépítő

készülékek, edzőfelszerelések, nem gyógyászati rehabilitációs célokra, fitneszgépek, játéksátrak; karácsonyfa

talpak; karácsonyfák műanyagból; konfetti; újdonságok partikra, táncos eseményekre [partikellékek],

 papírkalapok partikra.

 35    Kiskereskedelmi ruhaüzleti szolgáltatások; mások javára összegyűjtött különböző áruk, amelyek lehetővé

teszik az ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat,

nevezetesen lábbeliket, fejfedőket, bőrből készült öveket, műbőrből készült öveket, karácsonyi dekorációkat,

sportcikkeket, játékkártyákat; egyik fenti sem kerékpár-alkatrészek vagy kerékpártartozékok, kerékpáros sisakok,

biciklistáskák, kerékpáros kesztyűk és kerékpárosoknak szánt ruházat értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 00230

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Sun Wei Huang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; 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 18 00231

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Komáromi Krisztina, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárhoz, motorkerékpárhoz, babakocsihoz kialakított táskák.

  18    Táska, pelenkázó táska, kézitáska, vízálló tása, hétvégi táska, kozmetikai táska.

 ( 210 ) M 18 00242

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  SPLENDOR ÉKSZER Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; drágakövek; nemesfémből készült művészeti- és használati tárgyak.

 35    Ékszerek, drágakövek, és nemesfémből készült tárgyak kis- és nagykereskedelme, reklámozása, bemutatása,

 kiállítása, becslése.

  40    Nemesfémek és drágakövek megmunkálása, kezelése, vésése, zománcozása, csiszolása, gravírozása.
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 ( 210 ) M 18 00245

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Tokaji Bormívelők Társasága Egyesület, Tarcal (HU)

 ( 740 )  Somogyi Gergely, Tarcal

 ( 541 ) Tokaji Dűlőakadémia

 ( 511 )   41    Borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; képzés és oktatás; termőhelyismereti képzés.

 ( 210 ) M 18 00292

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  CJ CheilJedang Corporation, Jung-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 ) CHEILJEDANG

 ( 511 )  31    Állateledelek; gabonák [gabonafélék]; friss zöldségek; friss gyümölcsök; erőnlétjavító állati takarmányok;

étrend-kiegészítők állati élelmiszerekhez nem gyógyászati célokra; ízanyagok állateledelekhez; fűszerek állati

fogyasztásra; haszonállatok [állatállomány]; alom állatok számára; cukornád; rágócsontok kutyáknak; emészthető

 rágótabletták kisállatoknak; gumiból készült játékok kisállatoknak.

 ( 210 ) M 18 00309

 ( 220 ) 2018.01.31.

 ( 731 )  TRANS-SPED Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy József, Debrecen

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00349

 ( 220 ) 2018.02.05.

 ( 731 )  Innovation Food Kft. 100%, Sófok (HU)

 ( 740 )  Takács Edina, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Elektromos járművek javítása és karbantartása; járművek járműmentési szolgáltatások keretében végzett

javítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművekhez járó alvázrészek és karosszériák javítása

 és karbantartása; légi járművek javítása.

 39    Autók járműmentési szolgáltatások részeként történő vontatása és szállítása; járműmentés, autómentés

 megszervezése; járműmentési szolgáltatások; járműmentési szolgáltatásokkal kapcsolatos járművontatás.

 ( 210 ) M 18 00350

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Corvin Hotel ITH Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HOTEL CORVIN

 ( 511 )  35    Raktározási, marketing és promóciós szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

 szolgáltatások.
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  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, rendezvényszervezés, fordítás, tolmácsolás.

  43    Szálláskiadás, bár és éttermi szolgáltatások, büfé szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 00351

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Corvin Hotel ITH Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) CORVIN HOTEL

 ( 511 )  35    Raktározási, marketing és promóciós szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

 szolgáltatások.

  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, rendezvényszervezés, fordítás, tolmácsolás.

  43    Szálláskiadás, bár és éttermi szolgáltatások, büfé szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 00352

 ( 220 ) 2018.02.05.

 ( 731 )  Soft Original Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszki Dea ügyvéd, 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    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00353

 ( 220 ) 2018.02.05.

 ( 731 )  Chen Jun, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; ágy és asztalneműk, függönyök.

  27    Szőnyegek, lábtörlők.

 ( 210 ) M 18 00356

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Birkás József, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Személyi fűtő felszerelések; elektromosan fűtött talpbetétek, zoknik, térd melegítők, sapkák, felső ruházat,

 mellény, kabát, kesztyű, kesztyűbélés, derékmelegítő; elektromosan fűtött lábzsákok.

 25    Felső és alsó ruházat; póló; nadrág; fűthető alsó és felső ruházat; fűthető mellény, kabát, kesztyű,

 kesztyűbélés, derékmelegítő.

 35    Alsó és felső ruházat, személyi fűtő felszerelések kereskedelme; elektromosan fűtött talpbetétek, zoknik,

térd melegítők, sapkák, felső ruházat, mellény, kabát, kesztyű, kesztyűbélés, derékmelegítő és elektromosan fűtött
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lábzsákok kereskedelme; fűthető felső és alsó ruházat, mellény, kabát, kesztyű, kesztyűbélés, derékmelegítő

 kereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00360

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  BAUMIT Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00413

 ( 220 ) 2018.02.09.

 ( 731 )  Ryba Žilina, spol. s r.o., Žilina (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halak, kivéve: élő halak; halfilék; haltermékek; tengeri állatokból előállított, halhúst tartalmazó

készítmények; tartósított-, fagyasztott-, szárított, főtt- és sült halak; halsaláták; halhúst tartalmazó delikátesz

saláták, gyümölcssaláták, zöldségsaláták; halhúst tartalmazó húskészítmények; halhúst tartalmazó hús alapú és

zöldség alapú feldolgozott ételek; halhúst tartalmazó hús alapú és zöldség alapú snack ételek; a fenti halhúst

 tartalmazó termékekből előállított ételek és snack ételek.

 35    Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások halhúst, halakat, haltermékeket, tengeri állatokból

előállított halhúst tartalmazó termékeket, halsalátákat, delikátesz salátákat, gyümölcssalátákat, zöldségsalátákat,

melyek mindegyike halhúst tartalmaz, halhúst tartalmazó húskészítményeket, halhúst tartalmazó hús alapú és

zöldség alapú feldolgozott ételeket, halhúst tartalmazó hús alapú és zöldség alapú snack ételeket, halhúst

tartalmazó növényi- és állati eredetű élelmiszereket tartalmazó élelmiszerekkel kapcsolatban; élelmiszerekkel

kapcsolatos brókeri és adásvételi szolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámanyagok terjesztése és

azok aktualizálása, reklámszövegek megjelentetése; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyag-kölcsönzés;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek megjelentetése; kirakatrendezés; ár-érték arány elemzése;

apróhirdetések; üzleti adatgyűjtés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvezetés és üzleti tanácsadás;

kiállítás-szervezés kereskedelmi- vagy reklámcélokra; üzleti konzultációs szolgáltatások; piackutatás;

 adminisztrációs (titkári) szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés.

 39    Élelmiszerek tárolása; élelmiszerek csomagolása; áruk tárolása; tároló- és fagyasztókonténerek kölcsönzése;

 utas-szállítás; teher-és rakományszállítás; vontatás; tengeri szállítás; légi szállítás; futárszolgálatok.

  40    Gyümölcs-, zöldség-, hús- és tengeri állatok feldolgozása.

  43    Éttermek és gyorséttermi standok létesítése és üzemeltetése.

 ( 210 ) M 18 00462
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 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Mészáros-Gulyás Lara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00463

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Kovács Autóalkatrész Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00466

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Sáfián Attila, Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

  35    Komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények kereskedelme.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 18 00467

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Sáfián Attila, Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

  35    Komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények kereskedelme.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 18 00469

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Rácz Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék,

brosúrák; könyvecskék, brosúrák; könyvek; nyomtatott publikációk; prospektusok; szövettani metszetek [oktatási

 eszközök]; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 41    Nevelés; szakmai képzés; akadémiák [oktatás]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése éslevezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása.

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

bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

 szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások.

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

vagy állatok részére; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; egészséggel

 kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00475

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki (FI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 18 00574

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  Paliszander Kft. 100%, Budapest, XVIII. (HU)

 ( 740 )  Huszár Pál, Budapest, XVIII.
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00576

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  Erdőfi Anna Zsófia, Budapest (HU)

 Erdőfi Pál Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

tevékenységek; sportoktatói szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; bemutatók

szervezése képzési célokra; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); életmód tanácsadás (képzés); előadások

szervezése; etikett oktatás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felnőttképzés; folyamatos

tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; ifjúsági képzési programok szervezése; képzés a kommunikációs

technikákkal kapcsolatban; képzés és oktatás; képzések szervezése; képzések tartása; műhelyek lebonyolítása

[képzés]; műhelyek szervezése; oktatás biztosítása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú konferenciák

szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási programok szervezése; oktatási tanfolyamok és vizsgák

kidolgozása; oktatási vizsgáztatás; oktató szemináriumok szervezése; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok

számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; szakelőadásokon kiosztott tananyagok összeállítása;

szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok

összeállítása; online képzések biztosítása; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tanfolyamok

szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanárok

képzése; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncoktatás biztosítása; táncoktatás

felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; tanfolyamok biztosítása; tanórák lebonyolítása;

terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;

továbbképzés; tréningek biztosítása; tudományos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vizsgaszervezés [oktatási]; workshopok és

szemináriumok rendezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális célú bemutatók szervezése; oktatási célú show-k

rendezése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; táncversenyek

 szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 44    Orvosi szolgáltatások; magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mentális rehabilitációs
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szolgáltatások; művészeti terápia; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai értékelések és

vizsgálatok végzése; pszichológiai tesztek elvégzése; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás;

 személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások].

  45    Pasztorális [lelkipásztori] tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 00581

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  HÜPERION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza-Oros (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Borbás Máté ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) DUNARAD

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00621

 ( 220 ) 2018.02.27.

 ( 731 )  Hollódi Gergely Jenő, Budapest (HU)

 Kárpáthegyi Anna Eszter, Dunajská Streda (SK)

 ( 541 ) DROPS

 ( 511 )   41    Konferencia szervezése és lebonyolítása; szakmai képzés; szeminárium szervezés.

 ( 210 ) M 18 00622

 ( 220 ) 2018.02.27.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 18 00653

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Hópárduc Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek; továbbképzés felnőtteknek; tréningek biztosítása; falmászás

 oktatás gyermekeknek; táboroztatás.

 ( 210 ) M 18 00662

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  RiMiKer Plus Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  32    Sörök és sörtermékek; tonik [nem gyógyhatású italok]; tonik; gyömbéres üdítőital; root beer

 [észak-amerikai szénsavas ital]; alkoholmentes borok; alkoholmentes koktélalapok; szörpök/szirupok italokhoz.

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; abszint; aguardiente

[cukornádból készült rövidital]; alkoholos tojáslikőr; ánizslikőr, anisette; arak [alkoholos ital]; arak [rizspálinka];

ázsiai szilvakivonatokkal ízesített japán likőr; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; cachaça [magas

alkoholtartalmú párlat]; calvados; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka;

cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; curacao; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő]

italok [szeszes italok]; égetett szeszes italok; erjesztett szeszes ital; feketeribizli likőr; fenyőtű kivonatokkal

ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; gin; ginzeng likőr; grappa;

gyógynövény kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr;

gyógynövény likőrök; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér likőr [shochu]; japán

regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai whisky; kávéalapú

likőrök; kevert whisky; kínai fehér likőr [baiganr]; kínai főzött likőr [laojiou]; kínai kevert likőr [wujiapie-jiou];

koreai égetett szeszes italok [soju]; krémlikőrök; likőrök; malátawhisky; mamushi kígyó kivonatot tartalmazó

tonik likőr [mamushi-zake]; mentalikőr; meggypálinka; rizsből készült égetett szeszek [awamori]; rum; shochu

[szeszes italok]; skót whisky; skót whisky alapú likőrök; snapsz; sorghum alapú kínai szeszes italok; szaké; szaké

helyettesítők; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; tejszínt tartalmazó likőrök; vitaminokkal dúsított rum; vodka;

vörös ginzeng likőr; whisky; amontillado; sherry; vermutok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes almabor;

száraz cider; alkoholos energiaitalok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos

kávé alapú italok; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos puncsok;

alkoholos üdítőitalok; alkoholos tea alapú italok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; borból és gyümölcsléből

készült alkoholos italok; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények; borpuncs; bort tartalmazó italok

[fröccsök]; édes, rizs alapú japán kevert likőr [shiro-zake]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsöt tartalmazó

alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; likőr alapú

aperitifek; rum alapú italok; rumpuncs; sangría; tejet tartalmazó alkoholos koktélok; alkoholos italok (sörök

kivételével); alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); almabor; készítmények alkoholos italok készítéséhez;

alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a

sörök kivételével; aperitifek; borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok; körtebor; mézsör;

nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; pajcsiu [kínai égetett szeszesital]; rizspálinka; szeszes italok, likőrök;

acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok;

csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel

védett borok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor; forralt borok; ginzeng és kínafakéreg kivonatait

tartalmazó édes japán szőlőborok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;

hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel

ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sárga rizsbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok;

 vörösbor.

 35    Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások borokkal kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások borokkal, sörökkel,

alkoholtartalmú italokkal és üdítőitalokkal kapcsolatban; italtermékekkel kapcsolatos online rendelési

szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése;italok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások;alkoholos italok rendelésre történő kiszállításával kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; alkoholtartalmú italok gyártására szolgáló készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; katalógusok alapján biztosított alkoholos italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások;reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs

szolgáltatások;kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül;üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és
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bemutatása; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatási célú élő bemutatók;

szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató

bemutatók szervezése; webináriumok szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai

konferenciák szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];

borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és

lebonyolítása oktatási célokból; képzés élelmiszerek bemutatása terén; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;

oktatási célú bemutatók rendezése; oktatás; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

online oktatás biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; szakmai

képzés, betanítás; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések

 szervezése.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;

bárfelszerelések bérbeadása; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások];

éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; italszolgáltatás

biztosítása; italkóstoló rendezvények szervezése;; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;

pub szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos

szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek

formájában; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering

koktélpartikra; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; tanácsadási szolgáltatások az étel és

ital catering területén; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi

 bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 18 00704

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatványok; receptkönyvek; újságok.

 30    Pudingporok; étkezési keményítők; öntetporok; vanillincukor; élesztő; sütőpor; tortazselé por,

 gyümölcskocsonya por; habpor; habfixáló; édesítőszerek; étkezési szőlőcukor.

 ( 210 ) M 18 00705

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Befőző- és élelmiszertartósító szerek.

  16    Nyomtatványok; receptkönyvek; újságok.

  30    Pudingporok; sütőporok; cukor.

 ( 210 ) M 18 00731

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Gordon Kiadó Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balatonendréd (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); hírlevelek; plakátok; tollak;

 újságok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; klubszolgáltatások; konferenciák, szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatási vizsgáztatás; szórakoztatás; versenyek

 szervezése.

  45    Szellemi tulajdon licencelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 18 01052

 ( 220 ) 2018.04.05.

 ( 731 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

készítmények; testápolók; arctisztítók; szappanok; tonikok kozmetikai használatra; radírok és hámlasztók;

bőrápoló olajok; szépségápoló szérumok; kozmetikai pakolások; masszázskészítmények; kozmetikai zselék és

krémzselék; arcápoló krémek; hidratálók; szemkörnyék ápolók; szemránckrémek; korrektorok; embereknek szánt

 dezodorok.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai kutatás és szolgáltatások, szépségápolási-,

testápolási- és kozmetikai tanácsadás, életmódra vonatkozó tanácsadás ideértve az egészséges táplálkozásra

vonatkozó tanácsadást is, szépségápolás, különösen szépségszalonok, napozószalonok,kozmetikák,

 fodrászszalonok.

A rovat 127 darab közlést tartalmaz.
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