
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 01302

 ( 220 ) 2015.10.05.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 ) Pannonhalmi Lavender

 ( 511 )   33    Likőr, és aromával, kivonattal ízesített szeszesital.

 ( 210 ) M 17 00376

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Netrisk.hu - Ügyfélbarát Biztosító Díj

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00377

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Netrisk.hu - Az Év Ügyfélbarát Biztosítója Díj

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00378

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Netrisk.hu - Az Év Utasbiztosítója Díj

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00512

 ( 220 ) 2017.02.15.
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 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

 (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  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 00513

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

 (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  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 01644

 ( 220 ) 2017.05.18.

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

 ( 740 )  Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02107

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztrció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok; szervezése; közvélemény-kutatás;

marketing szolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

 kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kultúrális tevékenységek; bálok szervezese;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék,

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

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriok szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése; szimpoziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási informaciók; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások;

gazdálkodás (állatok); kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2); mezőgazdasági eszközök

kölcsönzése; tájkertész-szolgáltatások; tájtervezés; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

 szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02121

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Várhegyi Zoltán József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda (dr. Török Monika ügyvéd), Budapest

 ( 541 ) FIRENZE DIVATHÁZ

 ( 511 ) 3    Olaszországból származó, vagy az olasz divat alapján készült ajakfények, ajakrúzsok, alapanyagok

virágokból készült parfümökhöz, aloe vera készítmények kozmetikai célokra, ámbra [illatszer], arcpúder,

aromatikus anyagok [esszencia olajok], bőrápoló kozmetikumok, bőrfehérítő készítmények, bőrfehérítő krémek,

bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők], cipőkrémek, cipőfényezők, cipőviaszok, waxok, dekormatricák

kozmetikai használatra, dezodoráló szappan, dezodorok emberi használatra vagy állatoknak,

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok, hajegyenesítő készítmények,

hajfestékek, hajszínezők, hajhullámosító készítmények, hajspray, illatszer készítmények (1), illatszer

készítmények (2), izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, kenőcsök kozmetikai célokra, kozmetikai célú

folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők, kozmetikai készletek,

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

körömápoló készítmények, körömlakk lemosó, körömlakk lemosó készítmények, körömlakkok, olajok

kozmetikai célokra, olajok parfümökhöz és illatszerekhez, olajok testápolási, higiéniai célokra, rózsaolaj,
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ruhaillatosító zacskók, tasakok, samponok, smink (1), smink (2), sminkeltávolító készítményekkel átitatott

kendők, sminkeltávolító, sminklemosó készítmények, szappan (1), szappan (2), szárazsamponok,

 szemöldökceruzák (1), szemöldökceruzák (2), szempillaspirál, virágkivonatok [illatszerek].

 18    Olaszországból származó, vagy az olasz divat alapján készült állatbőrök és irhák (1), állatbőrök és irhák

(2),bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bőr címkék, bőrfonalak, bőrlemezek, bőröndök, bőröndök kerekekkel,

bőröndök, utazóládák [poggyász], bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrszíjak, dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből

(1), dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2), ernyők, esernyők, hátizsákok, hátitáskák, hétköznapi, utcai táskák,

hitelkártyatartók [levéltárcák], irattáskák, aktatáskák (1), irattáskák, aktatáskák (2), kalapdobozok bőrből,

ruhatáskák utazáshoz, satchel táskák, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, táskák, hátizsákok táborozóknak,

 táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből, utazókészletek [bőráruk], útitáskák.

 25    Olaszországból származó, vagy az olasz divat alapján készült alsóruházat, fehérneműk, alsószoknyák,

alvómaszkok, ascot nyakkendők, atlétatrikók, ballonkabátok [ruházat], bandana kendők, boák [nyakbavalók],

bokacsizmák (1), bokacsizmák (2), bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, bőrruházat, bugyik, bundák, szőrmék

[ruházat], cilinderek, kürtőkalapok, cipőfelsőrészek (1), cipőfelsőrészek (2), cipőorrok, cipősarkak (1), cipősarkak

(2), csípőszorítók, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dzsekik,

egyenruhák, esőruhák, facipők, fátylak [ruházat], fejszalagok [ruházat], felsőruházat, fém cipőkellékek, fityulák,

fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák,

úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák, gallérok [ruházat], hálóköntösök,

pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1),

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2), harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3), hónaljvédők,

horgászmellények, hosszúnadrágok (1), hosszúnadrágok (2), ingek, izzadságfelszívó alsóruházat,

izzadságfelszívó harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, japán kimonók, jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok,

kabátok, dzsekik, kalapáruk (1), kalapáruk (2), kalap vázak, kamáslik [lábszárvédők], kemény ingmellek,

plasztronok, kész bélések [ruházat részei], készruhák, kesztyűk, kétujjas kesztyűk, kézelők [ruházat],

kezeslábasok [felsőruházat], kimonók, kombinék [alsónemű], kötények [ruházat], kötényruhák, kötöttáruk

[ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), lábszármelegítők, legging nadrágok, cicanadrágok, levehető gallérok, magas

szárú lábbelik, mantilla fátyol, mellények, melltartók, míderek (1), míderek (2), muffok [ruházat], műbőr ruházat,

nadrágleszorítók, pantallók, nem elektromosan fűtött lábzsákok, nyakkendők, nyaksálak [sálak], overallok,

munkaruhák, öltönyök, övek [ruházat], papírkalapok [ruházat], papírruházat, papucsok, parkák, partedlik, előkék,

nem papírból, pelerinek, pénztartó övek [ruházat], pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok,

míderek, fűzős mellények, pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, kötött pulóverek, rámák lábbelikhez, rövid ujjú

ingek, ruházat gépkocsivezetőknek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sálak [nyaksálak], sapka ellenzők, sapkák,

sárcipők, gumicsizmák, sarokerősítés harisnyákhoz, selyemövek, vállszalagok, sildek, napellenzők [fejfedők],

skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, sportcipők (1), sportcipők (2), strandcipők,

strandruházat, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szarongok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok,

szövetkabátok, felöltők, talárok, talpak lábbelikhez (1), talpak lábbelikhez (2), teddyk [alsónemű], tógák,

tornacipők, tornadresszek, balett-trikók, tornaruházat, trikó [alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, ujjas előkék,

nem papírból, valenki [orosz filccsizma], vállbetétek western stílusú ingekhez, vállkendők, nagykendők, zoknik,

 zoknitartók.

 ( 210 ) M 17 02195

 ( 220 ) 2017.07.06.

 ( 731 )  Zentai László, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás és sporttevékenységek, gyakorlati képzés [szemléltetés], egészségklub szolgáltatások
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(egészség és fitnesz], fitnesz órák vezetése, időmérés sporteseményeken, sportfelszerelések kölcsönzése, a

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

stadionok bérbeadása, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

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

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

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 02197

 ( 220 ) 2017.07.06.

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

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], coaching [tréning], egészségklub

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

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

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

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

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

 szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02321

 ( 220 ) 2017.07.18.

 ( 731 )  Bajáki Ferenc, Kecskemét-Hetényegyháza (HU)

  
( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 02788

 ( 220 ) 2017.09.06.

 ( 731 )  Union Knights Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; pólók; trikók; pulóverek; kapucnis felsők; ingek; nadrágok; kalapáruk; sapkák; mellények;

sálak; övek (ruházat); bőrövek; szövetből, ruhaanyagból készült övek; alsónadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik;

 farmerek; lábbelik; férfi lábbeli; női lábbeli; kesztyűk; papucsok; sportcipők; vászoncipők.

 ( 210 ) M 17 02805

 ( 220 ) 2017.09.07.

 ( 731 )  Blob Drinks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők, ásványi élelmiszer kiegészítők.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek, teák és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz, fermentált, ízesített tea (kombucha).

 ( 210 ) M 17 02909

 ( 220 ) 2017.09.18.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); mások javára különböző áruféleségek összeállítása

(kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és

 megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése az interneten keresztül vagy egyéb elektronikus úton.

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

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

 ( 210 ) M 17 03055

 ( 220 ) 2017.09.28.

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

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ChardonnÉJ

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

 áru).

 41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás]; szórakoztatási

 szolgáltatások.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03084

 ( 220 ) 2017.09.28.

 ( 731 )  CSM Holding Kft., Rábacsécsény (HU)

 ( 740 )  Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; autóbusz; trolibusz; katonai szállítójárművek;

 karosszéria gyártás.

 37    Javítás; szerelési szolgáltatások; autóbusz karbantartása és javítása; trolibusz karbantartása és javítása;

 katonai szállítójárművek karbantartása és javítása.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); szállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; autóbuszkölcsönzés;

 autóbuszok működtetése; trolibuszok kölcsönzése és működtetése.

 ( 210 ) M 17 03151

 ( 220 ) 2017.10.05.
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 ( 731 )  Austrotherm Kft. 100%, Győr (HU)

 ( 541 ) AUSTROTHERM geoBLOCK

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés.

 ( 210 ) M 17 03155

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Horváth-Kertész Orsolya, Zánka (HU)

 Horváth Csongor, Zánka (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); étel- és italellátás; büfé és gasztrokocsma szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03189

 ( 220 ) 2017.10.09.

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

 ( 541 ) Cross FM

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

  38    Rádióadás, műsorszórás, e-mail.

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

 ( 210 ) M 17 03285

 ( 220 ) 2017.10.16.

 ( 731 )  Etemez Erneszt 100%, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Meatology

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03302

 ( 220 ) 2017.10.18.

 ( 731 )  Gláser-Katona Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Poller Roland, Bonyhád (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek felhasználásával készített gyümölcsitalok és gyümölcslevek; ásványvizek

és szénsavas vizek felhasználásával készített gyümölcsitalok és szörpök;zöldségitalok; gyümölcs- és

 zöldségturmixok; zöldségek és gyümölcsök keverékéből készült italok.

 35    Ásványvizek és szénsavas vizek felhasználásával készített gyümölcsitalok és gyümölcslevek, ásványvizek
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és szénsavas vizek felhasználásával készített gyümölcsitalok és szörpök,zöldségitalok, gyümölcs- és

zöldségturmixok, zöldségek és gyümölcsök keverékéből készült italok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása,

reklámozás és marketingtevékenységek;termékbemutatók; kiállítások szervezése; online kereskedelmi

 tevékenységek bonyolítása;

 41    Sport- és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; könyviadás; egészséges életvitellel

 összefüggő programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 03331

 ( 220 ) 2017.10.20.

 ( 731 )  SC ELANTIS FARMA SRL, Com. Mogosoaia Jud. Ilfov Mogosoaia (RO)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek és étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 17 03443

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Csipak Acquisitions, Budapest (HU)

 ( 541 ) CSIPAK

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

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

 ( 210 ) M 17 03444

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Adapto Solutions Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); adatmentés, adatvédelem, biztonságos adatmegsemmisítés,

számítógépes programok adatainak átalakítása, helyreállítása, műszaki szakértői tevékenység, tanácsadás,

rendszerintegráció, integrált információbiztonsági technológiák, információbiztonság, korrelációs logelemzés,

legális hackelés, biztonsági intelligencia, , hálózati nyomozati tevékenység, projekt-minőségbiztosítás,

projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, oktatás, kutatás, fejlesztés, tudományos és műszaki szolgáltatások,

 valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 17 03484

 ( 220 ) 2017.10.28.

 ( 731 )  Global Web Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kristóf ügyvéd, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03485

 ( 220 ) 2017.10.28.

 ( 731 )  Global Web Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kristóf, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03500

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Farkaskonyha Kft., Baracska (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; barf étrend-kiegészítők kutyák és

macskák számára; vitaminok, vitaminos és ásványi élelmiszerkiegészítők, gyógynövény-kiegészítők házi

 kedvencek számára; gyógynövény-mixek kedvtelésből tartott állatok számára.

  31    Állateledelek; táplálék házi kedvenceknek; barf állateledelek; kutyaeledel, macskaeledel.

 44    Kedvtelésből tartott állatok részére nyújtott egészségmegőrző és állatgyógyászati szolgáltatások; állatápolási

szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; hidroterápiás, fizioterápiás kezelések állatok számára; higiéniai

szolgáltatások állatok részére; szépségápolási szolgáltatások házi kedvencek számára; kutyakozmetika,

macskakozmetika; házi kedvencek táplálkozásával és házi kedvencek számára adható étrend-kiegészítőkkel

 kapcsolatos információk nyújtása.

 ( 210 ) M 17 03504

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  MEDROG Foglalkozásegészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Egészségklub szolgáltatások, fitnesz órák vezetése, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás).

  45    Gyermekfelügyelet.

 ( 210 ) M 17 03594

 ( 220 ) 2017.11.06.

 ( 731 )  Music Hungary Zeneműkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lelkes András, Budapest

 ( 541 ) Music Hungary

 ( 511 )   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 03600

 ( 220 ) 2017.11.07.

 ( 731 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 ) SUPRALUX MESTERTAPASZ

 ( 511 ) 2    Festékek; bevonatok; zománcok; lakkok; hígítók; színezőanyag-adalékok festékekhez, lakkokhoz vagy

 zománcokhoz; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festékek formájában); fapácok.

 ( 210 ) M 17 03601

 ( 220 ) 2017.11.07.

 ( 731 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 ) SADOLIN FOLYÉKONY FA

 ( 511 ) 2    Festékek; bevonatok; zománcok; lakkok; hígítók; színezőanyag-adalékok festékekhez, lakkokhoz vagy

 zománcokhoz; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festékek formájában); fapácok.

 ( 210 ) M 17 03700

 ( 220 ) 2017.11.16.

 ( 731 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Beugró X

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 03701

 ( 220 ) 2017.11.16.
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 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03702

 ( 220 ) 2017.11.16.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03703

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Chen Cheng, Budapest (HU)

 ( 541 ) eldlux

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

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.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 17 03705

 ( 220 ) 2017.11.15.
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 ( 731 )  Studiorum 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ORANGES OIL COMPANY

 ( 511 )  4    Benzin üzemanyag; benzin; dízelolaj; gépjármű üzemanyagok.

 ( 210 ) M 17 03706

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési és

reklámszolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; televíziós-, rádiós reklámozás; sajtófigyelés;

marketing szolgáltatások; értékesítési és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi tevékenység; értékesítési

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú

 vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása; ingatlan-kereskedelem.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadása; üzlethelyiségek

bérbeadása, kereskedelmi célú helyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

 ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon-üzemeltetés.

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

szórakoztatási tárgyú információk, szabadidős szolgáltatások; klubszolgáltatások; közösségi médián keresztüli

szórakoztatás; kulturális célú kiállítások szervezése; nyereményjátékok működtetése; szimpóziumok szervezése,

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 03707

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, 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 03708

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1, Csomád (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pötyi

 ( 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.

 ( 210 ) M 17 03709

 ( 220 ) 2017.11.15.
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 ( 731 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, 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 03711

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Vágó Réka, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEANWHILE

 ( 511 )   18    Táskák, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik, kalapáruk.

 35    Táskák, kézitáskák, utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök offline és online

kiskereskedelme; ruházati cikkek; lábbelik, kalapáruk offline és online kiskereskedelme; divatkiegészítőkkel

kapcsolatos offline és online kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos offline és

online kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos offline és online kiskereskedelmi szolgáltatások;

papírárukkal kapcsolatos offline és online kiskereskedelmi szolgáltatások; művészanyagokkal kapcsolatos offline

 és online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03718

 ( 220 ) 2017.11.15.

 ( 731 )  Krug Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Csomagküldés, futárszolgálat.

 ( 210 ) M 17 03719

 ( 220 ) 2017.11.17.

 ( 731 )  JANSSEN-CILAG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 10. szám, 2018.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1159



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

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

 ( 210 ) M 17 03816

 ( 220 ) 2017.11.27.

 ( 731 )  Trial Média Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) A Balaton háziasszonya

 ( 511 )  35    Reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 kereskedelmi adminisztrációs és irodai munkák.

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

 41    Nevelés, szórakoztatás digitális műsorszolgáltatás révén az interneten, filmgyártás, digitális videotár

 szolgáltatások, televíziós műsorok készítése, televíziós műsorok szerkesztése, televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 03818

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sörműves

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 03823

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Hong Kong Trade Development Council, Wanchai (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, promóciós és marketing szolgáltatások; reklámterjesztés; üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; segítségnyújtás üzleti tájékoztatásban; segítségnyújtás vállalat működtetéshez; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; üzleti közvetítési szolgáltatások harmadik felek számára partnereket találni exporthoz,

beszerzéshez, befektetésekhez, jogi szolgáltatásokhoz és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szakmai

szolgáltatáshoz; üzleti-, szakmai- és kereskedelmi kiállítások és vásárok megszervezése és lebonyolítása; szakmai

bemutatók, rendezvények és promóciós célú árubemutatók megszervezése és lebonyolítása; üzletvezetés; irodai

adminisztrációs szolgáltatások és irodai szolgáhatások; marketing és promóciós szolgáltatások, árubemutatási

szolgáhatások értékesítéshez; ügynöki szolgáltatások üzleti bemutatók szervezésére, ügynökségi szolgáltatások

nemzetközi piacokra történő üzleti utak megszervezésére; üzleti értékelések; üzleti konzultáció; üzleti

vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési konzultáció; kereskedelmi információs ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba történő begyűjtése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában

és működtetésében; számítógépes fájlkezelés; szabadtéri reklámozás; közönségszolgálati szolgáltatások;

reklámszövegek publikálása; hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek; értékesítési promóciós

szolgáltatások; statisztikai információk; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; televíziós

hirdetések; televíziós reklámok, árubemutatók; reklámanyagok, röplapok, áruminták terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vagy hirdetési célú kiállítások megszervezése; marketing

tanulmányok és kutatások; kereskedelmi vagy hirdetési célú szakmai vásárok megszervezése; üzletre és

kereskedelemre vonatkozó információk nyújtása egy globális számítógép hálózaton keresztül; egyedi üzleti

 partner közvetítési szolgáltatások; üzleti-, szakmai és kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 17 03825

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kekes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Volldünger Bio

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 17 03826

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Hong Kong Trade Development Council, Wanchai (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, promóciós és marketing szolgáltatások; reklámterjesztés; üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; segítségnyújtás üzleti tájékoztatásban; segítségnyújtás vállalat működtetéshez; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; üzleti közvetítési szolgáltatások harmadik felek számára partnereket találni exporthoz,

beszerzéshez, befektetésekhez, jogi szolgáltatásokhoz és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szakmai

szolgáltatáshoz; üzleti-, szakmai- és kereskedelmi kiállítások és vásárok megszervezése és lebonyolítása; szakmai

bemutatók, rendezvények és promóciós célú árubemutatók megszervezése és lebonyolítása; üzletvezetés; irodai

adminisztrációs szolgáltatások és irodai szolgáhatások; marketing és promóciós szolgáltatások, árubemutatási

szolgáhatások értékesítéshez; ügynöki szolgáltatások üzleti bemutatók szervezésére, ügynökségi szolgáltatások

nemzetközi piacokra történő üzleti utak megszervezésére; üzleti értékelések; üzleti konzultáció; üzleti

vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési konzultáció; kereskedelmi információs ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba történő begyűjtése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában

és működtetésében; számítógépes fájlkezelés; szabadtéri reklámozás; közönségszolgálati szolgáltatások;

reklámszövegek publikálása; hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek; értékesítési promóciós

szolgáltatások; statisztikai információk; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; televíziós

hirdetések; televíziós reklámok, árubemutatók; reklámanyagok, röplapok, áruminták terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vagy hirdetési célú kiállítások megszervezése; marketing

tanulmányok és kutatások; kereskedelmi vagy hirdetési célú szakmai vásárok megszervezése; üzletre és

kereskedelemre vonatkozó információk nyújtása egy globális számítógép hálózaton keresztül; egyedi üzleti

 partner közvetítési szolgáltatások; üzleti-, szakmai és kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 03827

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd., Xixian new Area, Shanxi Prov. (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    DNS chipek; fényképezőgépek [fényképészet]; televízió készülékek; központi vezérlőegységek

(processzorok); okostelefonok; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; lencsés távcsövek, chipek

 (integrált áramkörök); szemüvegek [optika]; elemek; elektromos akkumulátorok.

 35    Kültéri reklámozás; televíziós reklámozás; számítógépes hálózaton történő online reklámozás; mások

termékeire - és szolgáltatásaira vonatkozó licencia kereskedelmi adminisztrációja; üzleti információ nyújtása egy

weboldalon keresztül; import-export ügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi hirdetés másoknak; fejvadász
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 ügynökségi szolgáltatások; adatrögzítés számítógépes adatbázisokban; szponzoráció-kutatás.

 36    Biztosítási bróker szolgáltatások; pénzváltás; elektronikus úton történő pénzátutalás; online bankolás; antik

tárgyak értékbecslése; ingatlanbróker tevékenység; biztosítékkal fedezett hitelezés; vagyonkezelés; jótékony célú

 pénzgyűjtés; gyűjtemények rendszerezése.

 38    Hírügynökségi szolgáltatások; üzenetküldés; mobiltelefonon történő kommunikáció;

számítógép-terminálokon történő kommunikáció; üzenetek és képek számítógépen történő továbbítása;

elektronikus hirdetőtáblás szolgáltatások (telekommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs

összeköttetések nyújtása számítógépes világháló részére; internetes chatszobák nyújtása;

 videokonferencia-szolgáltatások; rádiótávközlés.

 ( 210 ) M 17 03828

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd., Xixian new Area, Shanxi Prov. (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruszállítás; forgalmi információ; csónakkölcsönzés; értéktárgyak őrzött szállítása; légi szállítás;

autókölcsönzés; energiaelosztás; csomagszállítás; futárszolgáltatások (üzenetek vagy áruk), utazással kapcsolatos

 helyfoglalás.

 41    Oktatási szolgáltatások; képzési szolgáltatások; versenyszervezés (oktatás vagy szórakozás témában);

show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatása); e-könyvek és újságok online megjelentetése; vezetett

 túrák lebonyolítása; televíziós szórakoztatás; fordítás; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás).

 43    Szállásfoglaló irodai szolgáltatások (hotelek, panziók), szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

hotelfoglalások; büfészolgáltatások; bárszolgáltatások; tárgyalótermek bérbeadása; idősotthoni szolgáltatások;

 bölcsődei- és óvodai szolgáltatások; székek-, asztalok-, vászonterítők- és üvegáruk kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 03829

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Balogh János 100%, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03830

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Murányi Róbert, Moha (HU)

 ( 740 )  Hodosi Ügyvédi Iroda, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03832

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Almásy Csilla, Budapest (HU)

 Bernáth Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; bugyik; csipőszorítók; felsőruházat; hosszúnadrágok; izzadságfelszívó alsóruházat; legging

 nadrágok, cicanadrágok; pólók; sapkák; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat.

  28    Súlyzók, testedző berendezések; tornaeszközök.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek

 kivételével; személyi edző szolgáltatások [fimesz edzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03833

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Molnárné Árvai Mónika Katalin, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvény, szépségverseny, program.

 ( 210 ) M 17 03834

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Molnárné Árvai Mónika Katalin, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvény, szépségverseny, program.

 ( 210 ) M 17 03840

 ( 220 ) 2017.11.29.

 ( 731 )  HORFER SERLEG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémből készülő serlegek, érmék, díszdobozok; fémből készült ajándéktárgyak; gravírozott fémtárgyak.

  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek; fényképek; érmetálcák; hímzőminták; plakátok; oklevelek.
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 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása serlegek, érmék, oklevelek, különböző ajándéktárgyak, zászlók, üveg

 éremtartók, sportruházatok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 17 03841

 ( 220 ) 2017.11.29.

 ( 731 )  HORFER SERLEG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) HORFER

 ( 511 )  6    Fémből készülő serlegek, érmék, díszdobozok; fémből készült ajándéktárgyak; gravírozott fémtárgyak.

  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek; fényképek; érmetálcák; hímzőminták; plakátok; oklevelek.

 35    Serlegek, érmék, oklevelek, különböző ajándéktárgyak, zászlók, üveg éremtartók kereskedelmi ügyleteinek

 bonyolítása.

 ( 210 ) M 17 03930

 ( 220 ) 2017.12.07.

 ( 731 )  Ye Ting Rong, Budapest (HU)

 ( 541 ) FIRST FEEL JEANS

 ( 511 )   25    Ruházat, cipő.

 ( 210 ) M 17 03937

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális, nevelési és társadalmi célú kiállítások szervezése; kulturális, nevelési és

társadalmi célú pályázatok kiírása és lebonyolítása; kulturális, nevelési és társadalmi célú versenyek és

vetélkedők szervezése és lebonyolítása; kiadói tevékenység; elektronikus desktop kiadói tevékenység; online

 elérhető elektronikus publikációk; filmgyártás; videofilmek készítése.

 ( 210 ) M 17 03940

 ( 220 ) 2017.12.07.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BMBX

 ( 511 )  35    Információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi információk

 szolgáltatása.

 36    Adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs

szolgáltatás; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; értéktőzsdei információs szolgáltatások;

határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi

szolgáltatások; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; opciós

kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; tőzsdékkel kapcsolatos

információk és adatok biztosítása; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; pénzügyi
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információs szolgáltatások; pénzügyi információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi

információk tőzsdei árfolyamok formájában; pénzügyi információk nyújtása; értékpapírokkal kapcsolatos

pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; mutatókkal, indexekkel kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás;

 kereskedés határidős értékpapír-indexekkel.

 ( 210 ) M 17 03941

 ( 220 ) 2017.12.07.

 ( 731 )  Portech Hygiénia Kereskedelmi Kft. 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 541 ) porzsákmester

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03943

 ( 220 ) 2017.12.07.

 ( 731 )  Szakálos Bence Tibor, Érd (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az élet rövid, éld édesen

 ( 511 )  29    Gyümölcssaláták; gyümölcspép; gyümölcskocsonya; gyümölcs szeletkék; zselék; kandírozott gyümölcsök;

lekvárok; dzsemek; szárított és főzött zöldségek; zöldségsaláták; gombák; húsok; tejtermékek; joghurt; tejszín;

 ízesített tejszín; sajtok.

 30    Cukor; cukorkák; édesítőszerek; gabonakészítmények; pékáruk; kalács; kürtöskalács; gabona pehely;

tészták; cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények; csokoládé; fahéj; fűszerek; karamella; fagylaltok;

jégkrémek; szörbet; fagyasztott joghurt; pudingok; méz; ízesítőszerek; kakaó; kávé; édes szósz és - öntet; fűszeres

 szószok, öntetek.

 ( 210 ) M 17 03985

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Vesszős László, Kisoroszi (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőr és bőrutánzatból táskák, oldaltáskák, tarisznyák, bőröndök, útitáskák, hátizsákok,

hátitáskák, vadásztáskák, bevásárlótáskák, iskolatáskák, pénztárcák, levéltárcák, névjegyartók, hitelkártyatartók;

 bőr és bőrutánzatból szíjak, övek, nyakörvek, pórázok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, kesztyűk.

 ( 210 ) M 17 03987

 ( 220 ) 2017.12.13.

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

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest
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 ( 541 ) Forrás Pálinka

 ( 511 )   33    Pálinka.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04016

 ( 220 ) 2017.12.15.

 ( 731 )  Antenna Hungária Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp Ágnes, Budapest

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 17 04025

 ( 220 ) 2017.12.18.

 ( 731 )  BB FASHION Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Shoe Club for Men

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

 40    Bőrfestés; bőrmegmunkálás; bőrök kikészítése; cipőfestés; cserzés; gyapjúfeldolgozás; hímzés;

 mintanyomás; szűcsmunkák.

 ( 210 ) M 17 04040

 ( 220 ) 2017.12.18.

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

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Scrapbook (családi albumok); könyvecskék, brosúrák; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; képek; képregények; füzetek; kézikönyvek (útmutatók); könyvek;

magazinok, revük (időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk; irodaszerek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási

 anyagok; nyomdabetűk; klisék; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 210 ) M 17 04048

 ( 220 ) 2017.12.18.

 ( 731 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások orvosi egészségügyi termékkel, diétás anyagokkal,

táplálék-kiegészítőkkel, vitaminokkal és orvosi készítményekkel illetve anyagokkal, orvosi célra szolgáló

ételekkel és italokkal, nem orvosi célra szolgáló ételekkel és italokkal kapcsolatban; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak; reklámcélú rendezvények, cégbemutatók és toborzási rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú kiállítások és szakmai vásárok szervezése; tájékoztató események lebonyolítása
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szakmai üzleti kérdésekben az egészségügy területén; promóciós szolgáltatások a kezelések szükségességének és

egészségügyi rendellenességek kezelésének társadalmi tudatosításával kapcsolatban a betegségekről, lehetséges

gyógymódokról, tudományos tanulmányokról szóló írásbeli információs anyagokon és reklámkampányok

 lebonyolításán keresztül.

 ( 210 ) M 17 04052

 ( 220 ) 2017.12.19.

 ( 731 )  Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek és zsinegek; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton, gumi vagy műanyagok kivételével;

nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai; sátrak és ponyvák; hálók; vitorlák; zsákok ömlesztett áru

 szállításához és tárolásához; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04056

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások.

  41    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; mezőgazdasággal, vízgazdálkodással,

kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftvertervezés és fejlesztés mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal

 kapcsolatosan, dokumentumok és térképek digitalizálása.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasággal,

 vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 04057

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

 ( 541 ) AgroFIELD Akadémia

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások.

  41    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; mezőgazdasággal, vízgazdálkodással,

kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftvertervezés és fejlesztés mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal

 kapcsolatosan.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasággal,

 vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 04058
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 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások.

  41    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; mezőgazdasággal, vízgazdálkodással,

kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftvertervezés és fejlesztés mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal

 kapcsolatosan.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasággal,

 vízgazdálkodással, kertészettel és erdőgazdasággal kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 04059

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Agrofil-SZMI Kft., Püski (HU)

 ( 541 ) Vétek a szintetikus étek

 ( 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 termék).

 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; élőállatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi termék).

  40    Gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.

 ( 210 ) M 17 04062

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Mandala Fogadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 17 04064

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Old Smokey Kft., Keszthely (HU)

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi termék).

 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi termék).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 04106

 ( 220 ) 2017.12.21.

 ( 731 )  Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány, Dömsöd (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Ádám, Budapest

 ( 541 ) Pető Intézet

 ( 511 )  10    A mozgást segítő kerekes járóeszközök; anatómiai kötések ízületekre; elemzőkészülékek gyógyászati

használatra; esztétikai masszírozó készülékek; felfújható matracok orvosi célokra; felkötő kendők, hevederek

[támasztókötések]; fizikoterápiás készülékek; függesztő kötések; fűzők gyógyászati ;használatra; galvanikus övek

gyógyászati használatra; galvánterápiás készülékek; gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra; gyógyászati célú

légágyak; gyógyászati készülékek és eszközök; hasfűzők; hasi kötések; haskötők; haskötők, köldök övek;

hűtőpárnák elsősegély-nyújtási célokra; hűtőtapaszok gyógyászati célokra; inkubátorok orvosi használatra;

inkubátorok újszülötteknek; járóbotok gyógyászati célokra; járókeret mozgássérültek számára; jégtömlők

gyógyászati használatra; kanülök; kényszerzubbonyok; kerekes hordágyak; kesztyűk gyógyászati használatra;

kompressziós ruhák; kompresszorok [sebészeti]; lábujj elválasztók ortopédiai célokra; lábujj szétválasztók

ortopédiai célokra; légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek mesterséges

lélegeztetéshez; levegővel töltött párnák gyógyászati célokra (1); levegővel töltött párnák gyógyászati célokra (2);

lúdtalpbetétek lábbelikhez; mágneses rezonanciás képalkotó berendezések orvosi használatra; mankók;

mankóvégek; masszázsberendezések; masszírozó kesztyűk; matracok, szülészeti; meleglevegős terápiás

készülékek; mentős hordágyak; mozgássérült emelők; műtőasztalok; művégtagok; négylábú járóbotok

gyógyászati célokra; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai térdpólyák, térdvédők; ortopéd lábbelik;

orvosi szondák; övek, elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra;

párnák [betétek, tasakok] felfekvés megelőzésére; párnák gyógyászati használatra; rugalmas harisnyák sebészeti

használatra; rugalmas kötszerek; sebészeti készülékek és eszközök; sebészeti lepedők; sebészeti robotok;

sebészeti sínek; sebészeti szivacsok; sebészeti szondák; sérvkötők; speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak;

speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; speciális táskák/tartók, orvosi eszközöknek; spirométerek

[orvosi készülékek]; stentek; steril sebészeti lepedők; sugárterápiás, radioterápiás készülékek; süketség,

nagyothallás kezelésére szolgáló készülékek; székek orvosi vagy fogászati használatra; szülészeti készülékek;

takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra; talpbetétek lúdtalp ellen; terhességi övek; termoelektromos

borogatások [sebészeti]; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek; testrehabilitációs készülékek

gyógyászati célokra; thermo tömlők, hideg-meleg borogatások elsősegélynyújtási célokra; toalett székek;

tomográfok gyógyászati célokra; trakciós készülékek gyógyászati célokra; trokárok; ujjvédők gyógyászati

használatra; újraélesztő készülékek; UV lámpák gyógyászati célokra; vibromasszázs készülékek; visszér

 harisnyák; vizestömlők gyógyászati használatra.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04128

 ( 220 ) 2017.12.27.

 ( 731 )  WOLF Vegyi termék Gyártó és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Csisztai-Molnár Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04129

 ( 220 ) 2017.12.27.

 ( 731 )  Lerágott Csont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Donajó Péter, Budapest

 ( 541 ) CUPÁKOS

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 04134

 ( 220 ) 2017.12.28.

 ( 731 )  Salamon Péter Zoltán, Nagykanizsa (HU)

 Tarnai Tímea Ilona, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00068

 ( 220 ) 2018.01.11.

 ( 731 )  Golf & Country Club Máriavölgy Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 00086

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 ) Sigma Technik Group Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00087

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Shenzhen Times Innovation Technology Co.. Ltd., Shenzen City, Guangdong Province (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; USB pendrive-ok; hordtokok mobil számítógépekhez; táblagép tokok;

tokok okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; háromlábú állványok fényképezőgépekhez; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; mélynyomók; fejhallgatók; audio keverők; szelfi matricák; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos elemek, akkumulátorok; USB-töltők; vezeték

nélküli töltök; akkutöltők mobiltelefonokhoz; hangszórószekrények, hangszóródobozok; számológépek; kapacitív

érintőtollak érintőképernyős eszközökhöz; számítógéphez kialakított perifériák; navigációs berendezések

járművekhez [fedélzeti számítógépek]; mobiltelefonok; elektronikus memóriakártya-olvasók; villanófényes

készülékek; interfész áramkörök videokamerákhoz; hordozható elektronikus eszközökkel használatos

tápegység-csatlakozók és - adapterek; termografikus rendszerek nem gyógyászati használatra; videomagnók,

képmagnók; fényképezőgépek, kamerák; képernyővédők számítógép-monitorokhoz; képernyővédők

mobiltelefonokhoz; audio csatlakozók; fejen viselhető virtuális valóság gépek; USB kábelek mobiltelefonhoz;

mobiltelefonos eszközök járművekkel való használathoz; támogató eszközök hordozható számítógépekhez;

támogató eszközök mobiltelefonokhoz; tápegységek / újratölthető akkumulátorok; akkumulátortöltők járművek

akkumulátoraihoz; képernyővédők az árnyékoláshoz és magánszféra megőrzéséhez, kifejezetten elektronikus

 eszközökhöz, nevezetesen mobiltelefonokhoz adaptálva; USB töltőportok járművekhez; kamera fedelek.

 35    Mobiltelefon-kiegészítők kiskereskedelme és nagykereskedelme, beleértve a mobiltelefonos tokokat,

fedőket, kábeleket, töltőket, szelfibotokat, képernyővédőket, mobiltelefonos eszközöket és külső

akkumulátorokat; számítógépes kiegészítők kiskereskedelme és nagykereskedelme, beleértve a hordozó tokokat

számítógépekhez, táblagépek borítóit, képernyővédőket számítógépek monitoraihoz, eszközöket táblagépekhez és

eszközöket laptopokhoz; hangszóró dobozok, audio mixerek, fülhallgatók, videófelvevők, fényképezőgép

fedelek, jármüvekhez használt navigációs készülékek [fedélzeti számítógépek], mélynyomók kiskereskedelme és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00096

 ( 220 ) 2018.01.14.

 ( 731 )  FUNKCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Darnózseli (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) SZIVARSZALÁMI

 ( 511 )  29    Szalámi; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok;

 füstölt húsok.
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 ( 210 ) M 18 00097

 ( 220 ) 2018.01.14.

 ( 731 )  FUNKCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Darnózseli (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szalámi; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok;

 füstölt húsok.

 ( 210 ) M 18 00100

 ( 220 ) 2018.01.15.

 ( 731 )  Kékestető Nonprofit Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magasan a legjobb

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00104

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Tóth Ádám Mihály, Isaszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Időzítők, mérőkanál, digitális súly mérleg.

  20    Konyhabútor, mobil konyhabútor csapteleppel és mosogatóval.

 21    Konyhai kiegészítők, eszközök, nevezetesen kávétömörítő, kézi és gépi, tamperek, kávétömörítő állvány,

 tampertalp, tamper nyél, kávédíszítő eszközök, csészék, tányérok, poharak, tálcák, törlőkendő, tisztítókefe.

 ( 210 ) M 18 00105

 ( 220 ) 2018.01.12.

 ( 731 )  Kalóczkai Péter, Veresegyház (HU)

 Detvay István Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Gabriella, Budapest

 ( 541 ) CERBEROS

 ( 511 )   12    Lopásgátló eszközök járművekhez.

 ( 210 ) M 18 00106

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  Cloud Native Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00120

 ( 220 ) 2018.01.15.

 ( 731 )  Belvárosi Mélygarázs Üzemeltető Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  37    Járműmosás, járművek karbantartása, tisztítása.

  39    Parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00143

 ( 220 ) 2018.01.18.

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

 ( 541 ) Richter Főnix Közösség

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, díjátadó ünnepségek szervezése és

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 210 ) M 18 00144

 ( 220 ) 2018.01.18.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, díjátadó ünnepségek szervezése és

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 210 ) M 18 00162

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 10. szám, 2018.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1173



 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  Music Mercant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

 ( 541 ) R55 MUSIC STORE

 ( 511 )   15    Hangszerek.

  35    Hangszerek és kiegészítők kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

  41    Eleketronikus kiadványszerkesztés, hangszerbemutatók szervezése, zenés rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 18 00165

 ( 220 ) 2018.01.17.

 ( 731 )  Czégány Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 ) SUPRANATURALIS

 ( 511 )   31    Kiegészítő takarmány állatoknak.

 ( 210 ) M 18 00166

 ( 220 ) 2018.01.17.

 ( 731 )  Czégány Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 ) SANYNATURALIS

 ( 511 )   31    Kiegészítő takarmány állatoknak.

 ( 210 ) M 18 00167

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  Páll Tibor, Budapest (HU)

 Páll Katalin, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Női felsőruházat.

 ( 210 ) M 18 00168

 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  Music Mercant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek.

  35    Hangszerek és kiegészítők kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés, hangszerbemutatók szervezése, zenés rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 18 00169

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Gudra Alexandra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polgár & Bebők Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illóolaj, szappan, füstölő, fürdősó, masszázsolaj, parfüm, illatosító.

 4    Gyertya.

 ( 210 ) M 18 00172
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 ( 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 00173

 ( 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 00193

 ( 220 ) 2018.01.22.

 ( 731 )  Vincze Imre, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csili paprika fűszer, csili paprika szósz, csili paprika paszta, őrölt csili paprika, savanyított csili paprika,

 szárított csili paprika.

  31    Friss csili paprika.

 ( 210 ) M 18 00194

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00195

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  Éger Norbert, Dunakeszi (HU)

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00201

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  SOLE-MIZO Zrt. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gazda. Hagyományos ízek, természetes alapanyagokból!

 ( 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 [fagyott víz].

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

 ( 210 ) M 18 00202

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  Agrometry Kft. 100%, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Viking

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

 műtrágyák.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására

 szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 18 00204

 ( 220 ) 2018.01.23.

 ( 731 )  Mohamed Aida, Budapest (HU)

 ( 541 ) SIMPLY NATURAL
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00205

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Sándor Dominika, Seregélyes (HU)

 Pap Dávid, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   21    Vágódeszkák fából [eszközök].

 ( 210 ) M 18 00206

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Simon Zsolt György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Hargita területéről származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások,

 kiemelkedő eredményt elérő tagok esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítése.

 ( 210 ) M 18 00208

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Jex Dénes, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes programok, letölthető

 szoftverek.

  39    Szállítás; személyszállítás.

 ( 210 ) M 18 00209

 ( 220 ) 2018.01.24.

 ( 731 )  Hornyák Dávid, Szigetszentmikós (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

 gyógyhatású hajszeszek.

 35    Kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

 gyógyhatású hajszeszek kereskedelme.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászat.

 ( 210 ) M 18 00271

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  CECED Magyarország Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FORGÓ MORGÓ

 ( 511 ) 9    Játék szoftver; videojáték szoftverek; szoftverek videojátékokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; szórakoztató

szoftverek; oktatási szoftverek; média szoftverek; mobil szoftverek; tanulói szoftverek; multimédiás szoftverek;

közösségi szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; számítógépes szoftverek; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;

interaktív szórakoztató szoftver; számítógépes videojáték-szoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások,

letölthető; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; oktató szoftver gyermekek számára; játékhasználatot

lehetővé tevő számítógépes szoftverek; gyermekek oktatásával foglalkozó számítógépes szoftverek; programozott

 videojátékok [szoftverek] számítógépes tárakon.

 16    Ajándékkönyvek; babakönyvek; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek;

gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; ismeretterjesztő könyvsorozatok;

 jegyzetkönyvek; könyvecskék, brosúrák; mesekönyvek; mesekönyvek gyermekeknek; tájékoztató könyvek.

 28    Játékok; játékfigurák; játékkészletek; kirakós játék; elektronikus játékok; zenélő játékok; szövet játékok;

plüss játékok; intelligens játékok; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; játékszerek gyermekeknek; műanyagból

 készült játékok; elektronikus játékok, a kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével.

 35    Árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi

bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi

vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

kereskedelmi vásárok szervezése; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése kereskedelmi és

reklámozási célokra; reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások

szervezése és lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós

és reklámozási célokra; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása;

üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások

szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és

felügyelete; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra;

hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és

népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós

ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; mások

termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ösztönzési programok szervezése,

működtetése és ellenőrzése; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy

reklámcélokra; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi
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információ biztosítása; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információkutatási

tanulmányok; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten

keresztül; költségelemzés; piackutatás; fogyasztói termék tanácsadás; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; fogyasztói vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával

kapcsolatban; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a

fogyasztók számára; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén, érzékelési, minőségi és

 mennyiségi jellegű adatok segítségével; energiafogyasztással kapcsolatos tanácsadás.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

brosúrák kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus publikációk; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; füzetek kiadása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; oktatási anyagok kiadása;

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

kiadása; online képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; prospektusok

kiadása; számítógépes játékok megjelentetése; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó

online magazin biztosítása; számítógépes kiadói szolgáltatások; internetes (nem letölthető) játékok; online

számítógépes játékok szolgáltatása; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; számítógépes

rendszereken alapuló játékok nyújtása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; on-line

információk nyújtása számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való fejlesztésével kapcsolatban;

játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten

keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális

 számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; oktató játékok szervezése.

 ( 210 ) M 18 00278

 ( 220 ) 2018.01.29.

 ( 731 )  KCC Kft., Leányfalu (HU)

 ( 541 ) MABAKO

 ( 511 )  1    Táptalajok, trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra.

 ( 210 ) M 18 00286

 ( 220 ) 2018.01.29.

 ( 731 )  Haszon Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Beledi Szilvia, Budapest

 ( 541 ) Haszon nőknek magazin

 ( 511 )  16    Általános témájú magazinok; magazinok, revük (időszaki lapok]; könyvek; hirdetési kiadványok;

közlemények, kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; oktató jellegű kiadványok; évkönyvek

 (nyomtatott kiadványok); rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok.

 35    Divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; hirdetési helyek biztosítása

folyóiratokban, újságokban és magazinokban; újságelöfizetések intézése; újságokkal kapcsolatos

reklámszolgáltatások; hirdetési felület biztosítása újságokban; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos

szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése;

 hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; online kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok

megjelentetése; nyomtatott kiadványok kölcsönzése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); könyvek és más kiadványok kölcsönzése; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem letölthető); nem letölthető
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elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten

vagy globális számítógépes hálózaton; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a

zene terén; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten

keresztül; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a

 reklámszövegek kivételével.

 ( 210 ) M 18 00289

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Aznap Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rácz Gyula, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 00290

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Sudárné Pintér Edit, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatóitevékenység, ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00291

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Csala Tibor Ferenc, Budapest (HU)

  

( 554 )

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

 szolgáltatás).

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00294

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) GuestSpirit

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00295

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) GoodSpirit Academy

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00296

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) BarTakeOver

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00297

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  FORMING Gazdasági és Kereskedelmi Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Taschner Ádám Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 00298

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  FORMING Gazdasági és Kereskedelmi Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Taschner Ádám Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 00299

 ( 220 ) 2018.01.30.

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

 ( 541 ) MOMMIVIN

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára, táplálékkiegészítők emberek számára; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 18 00302

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Kovács Krisztina, Kartal (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 18 00306

 ( 220 ) 2018.01.31.

 ( 731 )  Ondrék Alfréd, Somoskőújfalú (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi termék).

  35    Bútorokkal kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 18 00307

 ( 220 ) 2018.01.31.

 ( 731 )  Sáfián Attila, Gyula (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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 00308

 ( 220 ) 2018.01.31.

 ( 731 )  Tóth Gergely, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, reklámozás, reklámanyagok (prospektusok,

nyomtatványok) terjesztése, hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti információk, üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás.

 41    Gépjárművezetés elméleti és gyakorlati oktatása, gépjárművezetők továbbképzése, előadások szervezése és

lebonyolítása, könyv-, jegyzet-, egyéb szakmai anyagok készítése, kiadása, oktatási tárgyú információk, film-,

videó- és hangfelvételek készítése, sokszorosítása és kölcsönzése, oktatóprogramok készítése, rögzítése,

 sokszorosítása és kölcsönzés.

 ( 210 ) M 18 00311

 ( 220 ) 2018.01.31.

 ( 731 )  Németh Anikó 100%, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Barabás Zoltán, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 18 00312

 ( 220 ) 2018.01.31.

 ( 731 )  Dimény Szabolcs, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. SZÁNTAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00313

 ( 220 ) 2018.01.31.

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

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest

 ( 541 ) FORRÁS SPRITZ

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00321

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  CHEMOR Kutató, Fejlesztő és Kereskedő Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) NONOSZ plusz

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati termékek.

 ( 210 ) M 18 00358

 ( 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 fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00359

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Scheffer István, Paks (HU)

 ( 740 )  Glósz Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00427

 ( 220 ) 2018.02.11.

 ( 731 )  RKB Média Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RendeljKínait

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00470

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Ritók-Filip Áron, Gyula (HU)

 Tóth János Olivér, GYula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, parfümök.

 9    Napszemüvegek.

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00471

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Kurai-Majer Barbara, Orosháza (HU)

 Kurai Barbara Fanni, Orosháza (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Balettiskolák; balettelőadások; balett órák; balett előadások; szórakoztatás balett előadások formájában;

 személyes edzői szolgáltatások a balett területén.

 ( 210 ) M 18 00473

 ( 220 ) 2018.02.13.

 ( 731 )  Mártonyi Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések, piaci tanulmányok, üzleti értékelések készítése, továbbá üzleti vizsgálatok,

kutatások folytatása, majd mindezek eredményeire támaszkodva: konzultáció személyzeti kérdésekben,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, üzleti hatékonysági szakértői szolgáltatások, üzleti

konzultációs szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások, reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében,
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 valamint segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); coaching (tréning); mentorólós;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; pályaválasztási tanácsadás;

szakmai átképzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; könyvkiadás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;

 szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.

 42    Tudományos kutatások, valamint kutatási és fejlesztési szolgáltatások társadalomés gazdaságpolitikai

 profillal; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

 ( 210 ) M 18 00474

 ( 220 ) 2018.02.15.

 ( 731 )  Benke Gábor, Szigetbecse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 18 00514

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 )  Müller Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gofri.

 ( 210 ) M 18 00582

 ( 220 ) 2018.02.22.

 ( 731 )  MEGA DISPOSABLES S.A., Aharnes (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők.

 5    Fertőtlenítőszerekkel és antibakteriális készítményekkel átitatott kendők; biocidok.

 ( 210 ) M 18 00586

 ( 220 ) 2018.02.23.

 ( 731 )  Celli-Festék Kft., Celldömölk (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek.

  17    Szigetelő festékek, szigetelő vakolat.

  19    Homlokzati vakolatok.

 ( 210 ) M 18 00587

 ( 220 ) 2018.02.23.
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 ( 731 )  Taksonyi Attila, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Tudományos, műszaki és informatikai szolgáltatások és szoftverfejlesztések kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása, reklámozás és marketingtevékenységek; termékek és szolgáltatások szakmai bemutatóinak

 szervezése, előadások.

  41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések.

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

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

 ( 210 ) M 18 00687

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  Gryphon Business Consulting Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Szénsavas üdítőitalok, ízesített üdítőitalok, soft drinkek, alkoholmentes italok, alkoholmentes üdítőitalok,

 relaxációs italok.

 ( 210 ) M 18 00689

 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  Mohamed Aida 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) LEOL

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00691

 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  Balance Akadémia Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Feövenyessy Márton, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

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

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00692
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 ( 220 ) 2018.03.05.

 ( 731 )  Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00693

 ( 220 ) 2018.03.05.

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

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest

 ( 541 ) Pátzay

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00696

 ( 220 ) 2018.03.05.

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

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 00699

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  Licon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Motoros szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok;

kerékpáros szemüvegek; szemüveg-, napszemüvegtokok; látásjavító szemüvegek; lencsék szemüvegekhez;

oldalvédök szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;

szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; visszaverődésgátló bevonattal

ellátott szemüvegek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy

 műanyag-fém kombinációjából.
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 37    Szemüvegek javítása; szemüvegek javítása és karbantartása; szemüvegjavítással kapcsolatos

 információszolgáltatás.

  44    Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása.

 ( 210 ) M 18 00753

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Krihli Izik, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ZP Home

 ( 511 )  8    Háztartási kések; asztali kések; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; evőeszközkészletek.

 21    Étkészletek; tányérok; poharak; csészék; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök sütéshez; serpenyők;

 tűzálló tálak, lábasok; főzőedények; kerámiák konyhai használatra.

 ( 210 ) M 18 00795

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  4BRO HUNGARY Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 ) Urban Games

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00797

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 ) Dermaflora

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 18 00800

 ( 220 ) 2018.03.13.

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

 ( 541 ) RICHTER FerroBio

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 18 00822

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  PannonPharma Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 00828

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Szabó Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukorkák, csokoládék és desszertek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

  33    Borok.

 35    Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások, különösen süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal,

desszertekkel, kávékkal, teákkal, kakaókkal és helyettesítőikkel, húsokkal, sajtokkal, tejtermékkel, lekvárokkal,

 valamint egyéb delikát termékekkel, valamint borokkal kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 18 00829

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Szabó Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukorkák, csokoládék és desszertek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

  33    Borok.

 35    Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások, különösen süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal,

desszertekkel, kávékkal, teákkal, kakaókkal és helyettesítőikkel, húsokkal, sajtokkal, tejtermékkel, lekvárokkal,

 valamint egyéb delikát termékekkel, valamint borokkal kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 18 00838

 ( 220 ) 2018.03.15.

 ( 731 )  Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása;

helyfoglalás szállodákban; éttermi szolgáltatások; kávéházak; bár szolgáltatások; vendéglátás; bankett- és

 társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 ( 210 ) M 18 00875

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hanghzou City, Zhejiang Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; rágódohány; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra;

 cigaretták; szivarkák; szívható gyógyfüvek; tubák; elektronikus cigaretták.

 ( 210 ) M 18 00876
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 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hanghzou City, Zhejiang Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; rágódohány; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra;

 cigaretták; szivarkák; szívható gyógyfüvek; tubák; elektronikus cigaretták.

 ( 210 ) M 18 00877

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hanghzou City, Zhejiang Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; rágódohány; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra;

 cigaretták; szivarkák; szívható gyógyfüvek; tubák; elektronikus cigaretták.

 ( 210 ) M 18 00884

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Gráf Donát 100%, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas B. Róbert, 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00886

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEW YORK RESIDENCE

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása;

helyfoglalás szállodákban; éttermi szolgáltatások; kávéházak; bár szolgáltatások; vendéglátás; bankett- és

 társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 ( 210 ) M 18 00887

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) NEW YORK RESIDENCE THE DEDICA ANTHOLOGY

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása;

helyfoglalás szállodákban; éttermi szolgáltatások; kávéházak; bár szolgáltatások; vendéglátás; bankett- és

 társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 ( 210 ) M 18 00910

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  Hornyánszky Simon, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Életmód tanácsadás (képzés); spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; önismereti és

spirituális ismertetők kiadása; önismereti és spirituális képzés és oktatás; önismereti és spirituális levelező

tanfolyamok; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti és spirituális online képzések biztosítása; önismereti és spirituális online szemináriumok

biztosítása> önismereti és spirituális gyakorlati képzés; mentorálás; meditációs képzés, tréning; meditációval

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs gyakorlatok tanítása; személyiségfejlesztő tréning;

személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamok,

 szemináriumok és műhelyek lebonyolítása.

 42    Internetes blogok hosztolása; internetalapú horoszkópkészítő szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nem letölthető online szoftverek biztosítása horoszkópkészítéshez; horoszkópkészítő szoftverek

tervezése és fejlesztése; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele

horoszkóp készítéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; multimédiás oktató tartalmak,

 alkalmazások hosztolása.

 45    Asztrológiai szolgáltatások; asztrológiai előrejelzés; asztrológiai konzultáció; előrejelzési szolgáltatások

jövendőmondás formájában; spirituális összejövetelek szervezése és lebonyolítása (kalandtúra a metafizikai és

 tanmesék világában); spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 00911

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNISÉF

 ( 511 )  41    Szakmai képzések, wokshop-ok és versenyek szervezése, az előzőek mindegyike átellel és főzéssel

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 00912

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szakmai képzések, wokshop-ok és versenyek szervezése, az előzőek mindegyike étellel és főzéssel

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 00913

 ( 220 ) 2018.03.22.
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 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNICHEF

 ( 511 )  41    Szakmai képzések, wokshop-ok és versenyek szervezése, az előzőek mindegyike étellel és főzéssel

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 18 00926

 ( 220 ) 2018.03.23.

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

 ( 541 ) PREMYON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 00927

 ( 220 ) 2018.03.23.

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

 ( 541 ) UMYON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 00959

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  Guo Zhihai, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 169 darab közlést tartalmaz.
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