
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.449

 ( 151 )  2017.05.11.

 ( 210 )  M 16 01649

 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Star 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).

 ( 111 )  223.963

 ( 151 )  2018.03.14.

 ( 210 )  M 14 01412

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Swissgear Sárl, Baar (CH)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Svájcból származó adatkommunikációs kábelek, akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, autóban

használatos akkumulátortöltők, baroszkópok, bőrből készült mobil telefon és táblagép tokok, dugók, csatlakozó

aljzatok és más kapcsolások (elektromos csatlakozások); elektromos akkumulátortöltők, elektromos fehértáblák;

elektromos mérőkészülékek; elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra];

fejhallgatók, fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, fényceruzák vizuális kijelzőkhöz; fülhallgatók,

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; háromdimenziós szemüvegek; hordozható hangszóró; hordozható

médialejátszók; internet kommunikációs berendezések; jegyzet azonosító; okoskarkötők (információtechnológia

és audiovizuális berendezések); karkötők (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus

hálózattal kommunikáló); képernyő védőfólia; kihangosító készletek, légnyomásmutatók; lépésmérők;

lépésszámlálók; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmerők (altiméterek), napelemek, szolár

akkumulátorok; napszemüvegek; okos telefonok; sebességmérők; számítógép hordozó tokok, táskák; szoftverek

(felvétel, szervezés, továbbítás, manipulálás és a szöveg felülvizsgálata, hangfájlok, videofájlok és számítógépes

játékprogramok televízióhoz és számítógéphez, zenelejátszókhoz, videó lejátszókhoz, média lejátszókhoz, mobil

telefonokhoz); táblagépek; távolságmérők; telefon és táblagép tartozékok, tűzoltókészülék; USB flash meghajtók

(üres); védőeszközök személyek balesetvédelmére; védősisakok sportoláshoz; vevőkészülékek (fitnesz adatok

 rögzítéséhez); vezeték nélküli számítógép perifériák.

 14    Svájcból származó búvárórák; elektronikus órák, karórák; ellenőrző órák; GPS funkciós órák; időmérők;

karperecek, karkötők; kronográfok [időrögzítő készülékek]; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; órák (fitnesz

adatok figyelésére); órák (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal

kommunikáló); órák és karórák; órák magasságmérővel, légnyomásmérővel és iránytűvel ellátva; óraszerkezetek

részei; óraszíj kapcsok; óraszíjak (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal

 kommunikáló); sport órák; stopperórák; szíjak órákhoz.

 18    Svájcból származó bőr szerszámtáskák; bőrszíjak; ernyők, esernyők; hátizsákok, hátitáskák;

hitelkártyatartók; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; levéltárcák, pénztárcák; lószerszámok; nyeregtakarók

lovaknak; oldaltáskák könyveknek; piperetáskák (üresen), neszesszerek (üres); poggyász; ruhák állatoknak;

 ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak; uzsonnás dobozok.
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 ( 111 )  224.012

 ( 151 )  2018.03.26.

 ( 210 )  M 16 01229

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Copy General Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Móritz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.341

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 02330

 ( 220 )  2017.07.19.

 ( 732 )  FAMILY LIFE SUCCESS Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pavelka Andrea, Székesfehérvár

 ( 541 )  ANACOL

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

 fertőtlenítőszerek.

 29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 étkezési olajok és zsírok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  224.342

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03417

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  BREDAX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, kivéve bőrgyógyászati felhasználású termékek.

 ( 111 )  224.343

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03559

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )
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 ( 511 ) 5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények az onkológiai és immunterápiás felhasználásra szolgáló

 készítmények kivételével.

 ( 111 )  224.344

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03426

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  ODEXAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények nőgyógyászati használatra.

 ( 111 )  224.345

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 02214

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  DVSC Kézilabda Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Micskey István, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

karácsonyfadíszek; álcaponyvák, álcahálók (sportcikkek); álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; babaágyak;

babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak

(játékfelszerelések); berendezések játékokhoz; bingo kártyák; bokszzsákok (boxzsákok); bűvészkellékek;

céltáblák; cumisüvegek; csocsóasztalok; csörgők (játékszerek); csúszdák (játékszerek); dámajátékok; darts;

diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok (játékszerek); elektronikus céltáblák; építőjátékok;

építőkockák (játékok); érmebedobásos játékautomaták; férfi szuszpenzorok, altestvédők (sportcikkek); fitnesz

gépek; frizbik; golfkesztyűk; golftáskák kerekekkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görkorcsolyák; hinták;

hintalovak; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; játékálarcok; játékautók;

játékfegyverek; játékfigurák; játékkártyák; játéklabdák; játékmacik; játékmodellek; játékok; játékok

kisállatoknak; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok

videojátékokhoz; kaparós sorsjegyek lottójátékokhoz, szerencsejátékokhoz; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek

és édességek kivételével; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk (játékok tartozékai); kirakós játékok

(puzzle); kiságyforgók (játékok); kitömött játékok; konfetti; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; léggömbök;

marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek (játékok); ökölvívó kesztyűk,

bokszkesztyűk (boxkesztyűk); paintball fegyverek (sporteszközök); parti kalapok papírból; parti kellékek; patkó

játékok; patronok durranós pisztolyokhoz (játékok); pénzbedobós játékgépek; pinaták (édességgel, játékokkal

töltött parti kellékek); plüss játékok szundikendővel; poharak; pörgettyűk, búgócsigák (játékok); pumpák,

kizárólag játéklabdák felfújásához; robbanókupakok (játékok); rollerek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők;

sporthálók; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; testedző berendezések; tornaeszközök;

trambulinok; triciklik, gyermekek szamara (játékok); ugródeszkák (sportszerek); üveggolyók; védőpárnázatok,

 védőtömések (sportruházat részei); videojátékok.

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

 ( 111 )  224.346
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 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 01749

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Gyümölcsért Kft., Boldogkőváralja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    A Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarack tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött formában; Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarackból készült zselék, lekvárok

 (dzsemek), kompótok.

 31    A Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarackból készült nyers és feldolgozatlan

 termék.

 39    A Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarack tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött termékei, a Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarackból készült zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok illetve a Gönci fölrajzi árujelzés termékleírásnak megfelelő kajszibarackból készült nyers

 és feldolgozatlan termék szállítása, csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  224.347

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 01334

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEPENCE SPA

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

 (egészség és fitnesz); szabadidős létesítmények üzemeltetése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 (szállásadás); vendéglátás.

 ( 111 )  224.348

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 01144

 ( 220 )  2017.04.07.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ízek, színek, élmények

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  224.349

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 01143

 ( 220 )  2017.04.07.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1198



 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tradicionális ízeink újragondolva

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  224.350

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03560

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.351

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03553

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.352

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03429

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  OVOLAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.353

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03427

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  DEMIRON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.354

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03425

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  CORIOLAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.355
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 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 03416

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  LINDALGIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.356

 ( 151 )  2018.05.02.

 ( 210 )  M 17 02331

 ( 220 )  2017.07.19.

 ( 732 )  ENITLAB Kft. 100%, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobil alkalmazások; beltéri navigációs szoftverek és megoldások fejlesztése; szenzorok

helymeghatározáshoz; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; számítógépes

szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok

 feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez.

  39    Navigációs szolgáltatások [helymeghatározás, utak, útvonalak tervezése].

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

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

 ( 111 )  224.357

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 01374

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eleven Events 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.358

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03498

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  MALAGROW Kft., Abony (HU)

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

 ( 541 )  M-Grow

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; vegyszerek a mezőgazdaság, kertészet és erdészet

területén történő használatra; trágyák; műtrágyák; trágyák talajhoz és virágföldhöz; táptalajok és trágyák;
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 trágyázó készítmények.

 ( 111 )  224.359

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 01658

 ( 220 )  2017.05.22.

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

 ( 541 )  az időtálló megoldás

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

 ( 111 )  224.360

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 01885

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  Süll és Társa Fazekas Kereskedelmi Betéti Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr.Sándor Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz.

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.361

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 02925

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra

ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott];

folyóiratok; formanyomtatványok, ürlapok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, repertóriumok; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1201



árubemutatás; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve;

hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási

adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; marketing; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció.

 41    Bálok szervezése; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online,

nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.

 ( 111 )  224.362

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 02926

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

 ( 541 )  Önindító

 ( 511 )  16    Albumok; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra

ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott];

folyóiratok; formanyomtatványok, ürlapok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, repertóriumok; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árubemutatás; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve;

hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási

adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; marketing; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;
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szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció.

 41    Bálok szervezése; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online,

nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.

 ( 111 )  224.363

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 02927

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Thetis Birtok Kft., Balatonszőlős (HU)

 ( 740 )  Kántor Zsuzsanna Klaudia, Budapest

 ( 541 )  Thetis

 ( 511 )   33    Alkoholos eszenciák, alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, aperitifek, borok.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.364

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 02929

 ( 220 )  2017.09.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  224.365

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03345

 ( 220 )  2017.10.24.

 ( 732 )  ALDI GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés; üzletvezetés és vállalati ügyintézés a turizmus üzletágban.

 39    Kirándulások és utazások szervezése; utazók szállítása; utazások lefoglalása; foglalási szolgáltatások

 utazásokhoz és szállításokhoz.

  43    Vendégek ellátása és elszállásolása; foglalási szolgáltatások szállodák részére.

 ( 111 )  224.366

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03421

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  LISAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.367

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03420

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  CARVIVA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.368

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03418

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  LIPILLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.369

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 01089

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  Dr. Móré Viktória, Debrecen (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  224.370
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 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03428

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  OPLANDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.371

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03424

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  MILDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.372

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03422

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  CENBRATIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.373

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03563

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.374

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03562

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.375

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03561

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.376
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 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03558

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.377

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03554

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.378

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03552

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.379

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03551

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.380

 ( 151 )  2018.05.03.

 ( 210 )  M 17 03550

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.381

 ( 151 )  2018.05.04.

 ( 210 )  M 17 03087

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; személyes
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 oktatófórumok rendezése és levezetése.

 ( 111 )  224.382

 ( 151 )  2018.05.04.

 ( 210 )  M 17 03091

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  PHARMACENTER HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROSDUTAM

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  224.383

 ( 151 )  2018.05.04.

 ( 210 )  M 17 03093

 ( 220 )  2017.09.30.

 ( 732 )  Agrometry Kft. 1/1, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Agrometry

 ( 511 )  1    Trágyák; cserzőanyagok.

5    Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  224.385

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03303

 ( 220 )  2017.10.18.

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

 ( 740 )  Beledi Szilvia, Budapest

 ( 541 )  Haszon Magazin

 ( 511 )  16    Zenei magazinok; utazási magazinok; számítógépes magazinok; magazin mellékletek újságokhoz;

nyomtatott folyóiratok, magazinok; általános témájú magazinok; magazinok, revük [időszaki lapok]; magazinok

tárolására szolgáló irattartó dobozok; repülőút során biztosított ingyenes magazinok; magazinok a játékok és

szerencsejátékok területén; videó- és számítógépes játékokat tartalmazó magazinok; kereskedelmi témájú

újságok; magazin borítók; TV-újságok; újságban megjelenő képregény képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban

megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságok; tájékoztató lapok; iratjelölő, iratelválasztó lapok;

nyomtatott tájékoztató lapok; archiváló tároló lapok; naptárak letéphető lapokkal; jegyzettömbök letéphető

lapokkal; Asztali irattartók, laptartók; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; kivehető lapokból álló

írótömbök; műanyag lapok zsebekkel számlák, nyugták tárolásához; gyűjthető kártyák tárolására szolgáló

 műanyag lapok zsebekkel.

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

 ( 111 )  224.386

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02597

 ( 220 )  2017.08.16.

 ( 732 )  EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információ nyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
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 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Értékek letétbe helyezése; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdeügynöki

 tevékenység.

 ( 111 )  224.387

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02156

 ( 220 )  2012.02.10.

 ( 732 )  SYNNEX Corporation, Fremont (US)

 ( 300 )  85394998 2011.08.10. US

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYVE SOLUTIONS

 ( 511 ) 9    Számítógépek adattároló központokhoz, számítógépes szerverek adattároló központokhoz, számítógépes

szoftverek adattároló központok működtetéséhez és kezeléséhez; valamint a fentiekhez használatos számítógépes

 és hálózati komponensek; számítógépes alaplapok adattároló központok.

 35    Adattároló központok működtetéséhez és kezeléséhez használatos számítógépek, számítógépes rendszerek

és komponensek beszerzése, vásárlása és szolgáltatása; szaktanácsadás az adattároló központokhoz használatos

 számítógépek, számítógépes rendszerek és komponensek beszerzése, vásárlása és szaigáitatása területén.

 37    Adattároló központokhoz használt számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 adattároló központok számítógépes hardvereinek frissítése.

 42    Adattároló központok tervezése mások számára; adattároló központok vizsgálata mások számára; adattároló

központok tervezéséhez, fejlesztéséhez és vizsgálatához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; adattároló

központok létrehozásához és összeállításához kapcsolódó műszaki és mérnöki szolgáltatások; adattároló

központok számítógépes hardvereinek személyreszabása; adattároló központok számítógépes szaftvereinek

telepítése, karbantartása, frissítése és javítása; az összes fentemlített szaigáitatásra vonatkozó konzultációs,

 tanácsadó és információs szolgáltatások.

 ( 111 )  224.388

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02153

 ( 220 )  2017.07.02.

 ( 732 )  Kemendy László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  224.389

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01931

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  Idea-Sol Factory Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Biztosági tokenek (kódoló eszközök); számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes

programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru)

 42    Weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; számítógép-programozás; szoftvertervezés;

szoftvertelepítés; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint

szolgáltatás (SaaS); elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap-alapú adatindexek létrehozása

és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]. (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás)

 ( 111 )  224.390

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01575

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Dr. Bognár Barbara Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bognár Barbara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.391

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01483

 ( 220 )  2017.05.07.

 ( 732 )  HOBAGÉP Bt. 100%, Sopron (HU)

 ( 541 )  BALLISTOL

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.392

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01482

 ( 220 )  2017.05.07.

 ( 732 )  HOTEL CARBONA Gyógyszálloda Zrt. 1/1, Hévíz (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár (Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest

 ( 541 )  NATURMED HOTEL CARBONA

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  224.393

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01480

 ( 220 )  2017.05.07.
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 ( 732 )  HOTEL CARBONA Gyógyszálloda Zrt. 1/1, Hévíz (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár (Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest

 ( 541 )  CARBONA

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  224.394

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01477

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  Mesina Endre, Mindszent (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápolók, kozmetikai cikkek, tisztítószerek, szappanok, bio szappanok, növényi szappanok, állati

zsiradékból készült szappanok, kecsketejből készült szappanok, samponok, fogkrémek, szépségápolási cikkek,

olajok és krémek; tusfürdők, ajakír, desodorok, dezodor stiftek, mosószerek mosogatószerek, öblítők,

 tisztítószerek.

  25    Ruházati cikkek, női és férfi alsó és felső ruházat, textil ruházat, pamut ruházat, bőrruházat, lábbelik.

 29    Hidegen és melegen sajtolt olajak; tanamu olaj, tajtékvirág olaj, katicavirág olaj, görögdinnye mag olaj,

kamilla olaj, máricpálma olaj, gotu kola olaj, mandula olaj, napraforgó olaj, repce olaj, mák olaj, máriatövis

magolaj, lenmagolaj, mustármag olaj, csipkebogyó olaj, sárgabarack magolaj, kapormag olaj, kendermag olaj,

olíva olaj, földimogyoró olaj, mogyoró olaj, kókusz olaj, kukoricacsíra olaj, szezámmag olaj, szója olaj, búzacsira

olaj, feketekömény olaj, zöldkávé olaj, makadámia olaj, borostyán olaj, százszorszép olaj, feketenadálytő olaj,

andiraba olaj, homoktövis olaj, dió olaj, jojoba olaj, tökmag olaj , marula olaj, ámika olaj, babassu olaj,

feketeribizli olaj, avokado olaj, kukui dió olaj, sáfrányos szeklice olaj, gránátalma olaj, rizs olaj, kaktuszfüge olaj,

brokkolimag olaj,ligetszépe olaj, aloe vera olaj, fehér liliom olaj, málnamag olaj, borago mag olaj, uborka olaj,

bab olaj, sárgarépa olaj, ricinus olaj, orbáncfű olaj, argán olaj, körömvirág olaj, paradió olaj, kesudió olaj,

szőlőmag olaj, moringa olaj, goi olaj, chai olaj, acmela olaj, pórsáfrány olaj, neem olaj, shea olaj, rózsa olaj,

feketebors olaj, feketecsalán olaj, fokhagymaízű napraforgó olaj, fűszerpaprika olaj (csemege és csípős),

meggymag olaj, petrezselyemmag olaj, olajessimo, fűszerköménymag olaj, magvak, natúr magvak, pörkölt

magvak, pisztácia, kesudió, makadam dió, mogyoró, máriatövis velő, homoktövis velő, aszalt zöldségek; aszalt

gyümölcsök, aszalt szilva, aszalt barack, aszalt banán, aszalt mangó, aszalt nadragulya, aszalt ananász, aszalt

körte, aszalt alma, aszalt cseresznye, aszalt meggy, aszalt birsalma, aszalt mazsola, aszalt narancs, aszalt

mandarin, aszalt málna, aszalt szeder, aszalt ribizli, aszalt áfonya, aszalt eper, szárított zöldségek, szárított répa,

szárított gyökér, szárított karalábé, szárított padlizsán, szárított brokkoli, szárított hagyma; gyümölcs és zöldség

konzervek; hal konzervek; gyümölcslekvárok; húsok, fagyasztott húsok, vadhúsok, őzhús, szarvas hús, vaddisznó

hús, nyúl hús, fácán hús, vadkacsa hús, füstölt húsok, kolbászok; sertés, marha, kacsa, szarvas, őz, vaddisznó, ló,

 pulyka húsok.

 30    Lisztek, lisztőrlemények, magőrlemények; kekszek, bio kekszek; mézek, vegyes virágméz, akácméz,

hársméz, erdeiméz, propoliszos méz, gesztenyeméz, erdei fenyőméz, selyemfűméz, repceméz, vad méz; Teák, tea

filterek, teafüvek, levél teák, gyümölcsteák, növényből készült teák, gyógynövény teák, fekete magból készült

teák, zöld tea, fűszerek, só, cukor, édesítőszerek folyékony szemes, granulátum és por formában, fűszerpaprika

őrlemény, fokhagyma granulátum, szárított petrezselyem őrlemény, étel ízesítő, kapor, kakukk fű, köménymag,
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majoránna, oregano, fekete bors egész és őrölt formában, fehérbors bazsalikom, rozmaring, babérlevél,

 szegfűszeg, koriander, fahéj, tárkony, borókabogyó, vöröshagyma granulátum, curry, pesto, cékla por.

  32    Szörpök, szörpök gyümölcsből és gyümölcskoncentrátumból, gyümölcslevek.

 ( 111 )  224.395

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01247

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Addosol R&D Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajdu Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 111 )  224.396

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01248

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Addosol R&D Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajdu Zoltán, Budapest

 ( 541 )  OMNISYSTEM

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 111 )  224.397

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01269

 ( 220 )  2016.07.28.

 ( 732 )  JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAND CARRIER

 ( 511 )  12    Automotív járművek; járművek részei és szerelvényei; kartámaszok járműülésekhez; kifejezetten járművek

ütközőire való rögzítésre tervezett poggyásztáskák; kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett

rendszerező táskák, hálók és tálcák járműbelsőkhöz; fejtámaszok járműülésekhez; fejtámasz-huzatok járművekbe;

gépkocsik visszapillantó tükreihez való védőborítások és díszítő borítások; autóülés-huzatok; borítások járművek

kormánykerekeire; méretre készült borítók járművekhez; motorok szárazföldi; járművekhez; kerekek szárazföldi

járművekhez; ötvözetkerekek; kerékperemek; kerékperemek; dísztárcsák kerekekhez; dísztárcsák; dísztárcsák;

kerékláncok; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; borítások járművekhez; járműülések; biztonsági övek

járművekhez; hűtőrácsok járművekhez; kárpitlapok gépjármű karosszériákhoz; járművek részeként árusított,

beépített elektronikus interfészekkel felszerelt központi konzolok járművekhez; kerékpárok; részek, alkatrészek

és tartozékok kerékpárokhoz; babakocsik és gyerekkocsik, valamint alkatrészeik és tartozékaik; csecsemő-,

 kisgyermek- és gyerekülések járművekhez; kivéve gumiabroncsok és abroncsbelsők.

 ( 111 )  224.398

 ( 151 )  2018.05.07.
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 ( 210 )  M 17 01363

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tókos Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás.

 ( 111 )  224.399

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 16 02199

 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Kerekes József, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Nagyerdei Ingatlan

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; Ingatlanmarketing elemzés; Ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

Ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; Internetes hirdetési felület bérbeadása; Reklámfelületek és

reklámanyagok bérbeadása; Weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; Internetes hirdetési felületek

 rendelkezésre bocsátása és bérbeadása.

 36    Ingatlanügyletek; Ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; Ingatlanközvetítés; Ingatlanmenedzsment;

Ingatlanügynökségek; Ingatlanfinanszírozás; Ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; Ingatlan

befektetések; Ingatlan adminisztráció; Ingatlan értékelés; Ingatlan értékbecslés; Ügynökségek (Ingatlan -);

Ingatlan biztosítások; Tőkebefektetés ingatlanba; Ingatlanok értékbecslése; Ingatlantőke megosztása;

Ingatlanérték-becslés; Ingatlanvagyon-kezelés; Ingatlanvagyon finanszírozása; Ingatlanirodák [apartmanok];

Ingatlanvagyon tervezés; Ingatlanhitelek finanszírozása; Ingatlanügynöki tevékenység; Ingatlanhitelek

 biztosítása.

 37    Ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.400

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01006

 ( 220 )  2017.03.28.

 ( 732 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

 ( 511 )  29    Gyöngytyúk felhasználásával készült hentesáruk, gyöngytyúk felhasználásával készült hús és

 húskonzervek;gyöngytyúk felhasználásával készült májpástétom.

 30    Gyöngytyúk felhasználásával készült húslé, gyöngytyúk felhasználásával készült mártás és

 szaft,gyöngytyúk felhasználásával készült húspástétomok.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.401

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01150

 ( 220 )  2017.04.06.

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

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 )  Mai Helyzet

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  224.402

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02505

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilből; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilből vagy műanyagból; géz[fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek;
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krepp[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem

szőtt textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textllanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők

[ruházat];fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók,

harisnyakötők; harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik;

ingvállak, pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk

[ruházat]; készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények

[ruházati]; kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 111 )  224.403

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02637

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

 alapú); zab alapú ételek.

 ( 111 )  224.404

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02638

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  HTNT Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúsámson-Martinka (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 elektronikus interaktív táblák.
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 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk,

 klisék.

  28    Játékok és játékszerek.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  224.405

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02640

 ( 220 )  2017.08.18.

 ( 732 )  Kun Ildikó, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények; anti-aging kozmetikumok; bőrregeneráló kozmetikumok; bőrfiatalító, bőrfeszesítő

 kozmetikumok.

 41    Oktatási, szakmai képzés; kozmetikai és szépségápolással kapcsolatos oktatás; anti-aging oktatás;

 arcfiatalító technikák oktatása.

 44    Kozmetikai szolgáltatások; anti-aging arckezelés; anti-aging kezelési technika; anti-aging tanácsadás;

 arcformáló kezelések; arcfiatalítás; arcregenerálás, bőrregenerálás; bőrfeszesítő kezelési eljárások.

 ( 111 )  224.406

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02641

 ( 220 )  2017.08.18.

 ( 732 )  Kun Ildikó, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények; anti-aging kozmetikumok; bőrregeneráló kozmetikumok; bőrfiatalító, bőrfeszesítő

 kozmetikumok.

 41    Oktatási, szakmai képzés; kozmetikai és szépségápolással kapcsolatos oktatás; anti-aging oktatás;

 arcfiatalító technikák oktatása.

 44    Kozmetikai szolgáltatások; anti-aging arckezelés; anti-aging kezelési technika; anti-aging tanácsadás;

 arcformáló kezelések; arcfiatalítás; arcregenerálás, bőrregenerálás; bőrfeszesítő kezelési eljárások.

 ( 111 )  224.407

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02815

 ( 220 )  2017.09.08.

 ( 732 )  URBAN FAMILY Zrt., Balatonakarattya (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   20    Nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); kávézók, éttermek, büfék; hordozható építmények bérbeadása; időleges

 szállásadás, szállodák, panziók.

 ( 111 )  224.408

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01406

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Búza Tímea, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Peszeki Péter, Győr

 ( 541 )  Édes Otthon Győr

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.

 37    Aszfaltozás, ácsok szolgáltatásai, állványozás, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete

(irányítás), építmények lebontása, építőipari gépek kölcsönzése, épületek (belső) isztítása, épületek tisztítása

 (külső felületé).

 ( 111 )  224.409

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02314

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Európa Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek.

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvkiadás.

 ( 111 )  224.410

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02423

 ( 220 )  2017.07.31.

 ( 732 )  Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve
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 reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 42    Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással

 kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.411

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02548

 ( 220 )  2017.08.10.

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

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Arany Ászok, a frankó sör.

 ( 511 )   32    Sörök.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és reklám

 szolgáltatások; marketing szolgáltatások.

 ( 111 )  224.412

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02769

 ( 220 )  2017.09.05.

 ( 732 )  Nagy Attila, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés) időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.413

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02774

 ( 220 )  2017.09.05.

 ( 732 )  Berettyó Kulturális Központ, Berettyóújfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, hűségprogramok, ösztönző és bónuszprogram

szolgáltatások, áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni

jutalompontok által, engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok

adminisztrációja, értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete,

értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén, fogyasztói hűségprogramok

szervezése és vezetése, fogyasztói hűségprogramok igazgatása, hűség- és ösztönző programok működtetése,

hűségkártya szolgáltatások, hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és

felügyelete, kedvezményprogram adminisztrációja, lehetövé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk

segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat, mások termékeinek és szolgáltatásainak

marketingje kuponok terjesztése révén, ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése, üzleti

ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje, vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete, vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások, vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra, vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra, kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások, online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára
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 lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése.

 36    Pénzügyi szolgáltatások és bankügyletek, pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások,

ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, kulturális célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások,

 szabadidős célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, utazási célokra.

 38    Online felület biztosítása közösségi hálózatépítés céljából, online felület biztosítása a kártya felhasználása

 érdekében.

 ( 111 )  224.414

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02779

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Szendrő László, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 nyomtatott kiadványok, könyvek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 41    Nevelés, oktatás, szakmai képzés, tanfolyamszervezés és lebonyolítás, előadásszervezés és lebonyolítása;

tréningszervezés és lebonyolítása; online elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában;

 blogírás.

 ( 111 )  224.415

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03047

 ( 220 )  2017.09.26.

 ( 732 )  AGROVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tata (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.416

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02880

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Naos Hungary Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Baltavári Richárd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

 ( 111 )  224.417

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03536

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.418

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03537

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.419

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03539

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.420

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03543

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  224.421

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03545

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.422

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03547

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.423

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03652

 ( 220 )  2017.11.10.

 ( 732 )  Bokor Viktor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hutter Ambrus, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  224.424

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02424

 ( 220 )  2017.07.31.

 ( 732 )  Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 42    Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással

 kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.425

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02772

 ( 220 )  2017.09.05.

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

 ( 541 )  RHEOTIN

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  224.426

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02881

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

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

 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.

 ( 111 )  224.427

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02884

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta, Budapest

 ( 541 )  HOT STONE

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
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 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.428

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03540

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.429

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03546

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.430

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03548

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.431

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02422

 ( 220 )  2017.07.31.

 ( 732 )  Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 42    Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással

 kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
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 ( 111 )  224.432

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02876

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  COOPTIM Ipari Kft., Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Hegesztőgépek és azok szerelvényei, alkatrészei és tartozékai; hegesztőhuzal-tolók,

hegesztőhuzal-egyengetők, görgők, tartókonzolok, védőgázelőmelegítők, hegesztőhuzaldob-tartók; motorok (a

szárazföldi járműmotorok kivételével); hajtóművek, tengelykapcsolók és szíjáttételek (a szárazföldi járművek

 céljára készültek kivételével).

9    Villamos berendezések és készülékek; hegesztőkészülékek és azok szerelvényei, alkatrészei és tartozékai;

tápellátások, vezérlőberendezések, szabályozó berendezések, elektronikus kezelő berendezések és számítógépes

egységek hegesztőgépekkel, hegesztőkészülékekkel, hegesztőhuzal-tolókkal és mindezek szerelvényeivel,

 alkatrészeivel és tartozékaival kapcsolatosan.

 37    Építkezés, javítás és üzembehelyezés hegesztőgépekkel, hegesztőkészülékekkel, hegesztőhuzal-tolókkal,

 valamint ezek szerelvényeivel, alkatrészeivel és tartozékaival kapcsolatosan.

 ( 111 )  224.433

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02883

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta, Budapest

 ( 541 )  HOT STONE STEAKHOUSE

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.434

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02885

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  ASG Vízgép Kft, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  ASG

 ( 511 ) 7    Axiál szivattyúk; centrifugál szivattyúk; centrifugális szivattyúk kondenzátor-egységekhez; elektromos

szivattyúk; elektromos szivattyúk tavakhoz; folyadék szivattyúzó berendezések; fordulatszám-szabályozott

szivattyúk; villanymotoros szivattyúegységek; tengeri szivattyúk; keringető szivattyúk; önfelszívó centrifugál

szivattyúk; szivattyúk; szivattyúk [gépek]; szivattyúk lapátkerekei; szivattyúzó állomások, szivattyútelepek

szerelvényei; szivattyúzó berendezések [gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];

szivattyúberendezések; szivattyú tengelyek; nagynyomású szivattyúk; membránszivattyúk félfolyékony anyagok

szivattyúzásához; magas hőmérsékletű szivattyúk; függőleges turbina szivattyúk; elosztó szivattyúk; elmeríthető

 elektromos szivattyúk.
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 ( 111 )  224.435

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02886

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta, Budapest

 ( 541 )  HOT ROCK

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.436

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02893

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  USZODA 1. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  224.437

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03534

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.438

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03542

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.439

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03544

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.440

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03549

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.441

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03654

 ( 220 )  2017.11.10.

 ( 732 )  IWELCOME2 TOURINFORM KFT., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Navigációs és utazási információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; mobil alkalmazások;

Számítógépes alkalmazásszoftverek; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz;

"Kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekkel

történő integrálására; "Kiterjesztett valóság szoftver" mobilkészülékekben való alkalmazásra; letölthető

alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftveralkalmazások háromdimenziós

 nyomtatókkal való alkalmazásra; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz.

 35    Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazások promóciója [reklámozás].

 39    Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; városnézés

[turizmus]; utazásszervezés; helyfoglalás (utazás); szervezés (utazás~); utazási szaktanácsadás; utazási

információ; utazási információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazások tervezése; utazások szervezése;

utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazástervezési

szolgáltatások; utazásfoglalási ügynökségek; utazásfoglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazásszervezési ügynökök; utazás- és

nyaralásszervezés; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalási szolgáltatások [utazás]; utazás utazási irodákon

keresztül történő lefoglalása; utazási foglalási szolgáltatások; légi utazási szolgáltatások; utazási jegyrendelési

szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások; úrák, utazások biztosítása;

utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási

információ biztosítása; buszos utazások szervezése; utazások, túrák szervezése; kikötőhelyek foglalása utazáshoz;

ionformációszolgáltatás ?utazással kapcsolatban; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalás autóbuszos utazásokra; számítógépes utazás foglalási

szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépesített

utazási információ biztosítása; utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazásokszervezése és

lebonyolítása; utazások és hajókirándulások szervezése; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással

kapcsolatos információk szolgáltatása; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; utazás foglalási és előjegyzési

szolgáltatások; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz,

utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz;

utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; jegybiztosítás utazáshoz [lehetövé tételéhez); utazás tervezése,

megszervezése és lefoglalása; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási ügynökségi

szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási
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szolgáltatások; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; idegenvezetői és utazási információs

szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;

utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás;

foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; utazással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások utazással kapcsolatos információk

biztosításához; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; szállítással és utazással kapcsolatos

információnyújtás; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; interneten keresztül

történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; elektronikus úton történő, légi utazással kapcsolatos

tájékoztatás; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának szervezése; utazással

kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása; a szállítás és az utazások szervezése; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazás elektronikus úton történő tervezése,

szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás; utazás és

szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; mobil távköztési készülékek és eszközökön keresztül

történő szállítási és utazási információk biztosítása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és

foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; légi utazási [foglalási]

szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazás és utasok szállítása; kiskorúak kísérése

utazás során; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezesere; utazásszervezési és utazási helyfoglalási

 szolgáltatások; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához.

 ( 111 )  224.442

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01553

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  Hungarosolar Investment Zrt., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Darvas Gergely László, Székesfehérvár

 ( 541 )  Hungarosolar

 ( 511 )  4    Napenergiából nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések és készülékek napenergiával történő áramfejlesztéshez; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; napenergia kollektorok áramtermeléshez; napenergia

panelek, szoláris panelek; napelemek villamosenergia-termeléshez; napelemek elektromos áram fejlesztéséhez;

 napelemek áramtermeléshez; ipari napelemek; háztartási napelemek; napelem sorozatok.

  11    Napenergiával működő fűtőberendezések; napenergiával működő lámpák.

  37    Napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiás rendszerek üzembe helyezése.

  40    Áram előállítás napenergiából.

 42    Napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és

 fejlesztése.

 ( 111 )  224.445

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03054

 ( 220 )  2017.09.28.

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

 ( 740 )  dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermék; étkezési zsírok (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

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

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; minden

 zöldségféle.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; gyümölcs- és üdítőitalok.

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

 szolgáltatás).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  224.446

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 03061

 ( 220 )  2017.09.28.

 ( 732 )  dr. Kozma Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok.

  41    Tudományos információs folyóiratok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  224.447

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 00631

 ( 220 )  2017.02.22.

 ( 732 )  Dr. Pető Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Balance Mozgás

 ( 511 )  10    Anatómiai kötések ízületekre; antireumatikus gyűrűk; antireumatikus karkötők; diagnosztikai készülékek

gyógyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati használatra;

esztétikai masszírozó készülékek; fizikoterápiás készülékek; fűzők gyógyászati használatra; galvánterápiás

készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra; karkötők orvosi,

gyógyászati célokra; kesztyűk gyógyászati használatra; masszázsberendezések; masszírozó kesztyűk; ortopédiai

cikkek; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai térdpólyák; térdvédők;, ortopéd lábbelik; orvosi lámpák; orvosi

röntgenberendezések; övek ortopédiai célokra; radiológiai képernyők, képnézők orvosi használatra; radiológiai

 készülékek orvosi használatra; UV lámpák gyógyászati célokra.

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

 fogyatékkal élők számára, otthon lábadozók utókezelésére.

 ( 111 )  224.448

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01478

 ( 220 )  2017.05.05.
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 ( 732 )  Steigenberger Hotels AG 100%, Frankfurt (DE)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jaz Budapest

 ( 511 )  39    Utasok szállítása; utazásszervezés; utazással kapcsolatos helyfoglalási szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, idegenvezetős látogatások előkészítése, megvalósítása és szervezése; utaskísérés; üzleti, csoportos

és vakációs utazások előkészítése, megvalósítása és szervezése; gépkocsik és egyéb járművek kölcsönzése;

helyfoglalás szállítási eszközökre; közlekedéssel és utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; tanácsadás

 utazással kapcsolatban.

  41    Sport, kulturális és szórakoztatási célú rendezvények tervezése és szervezése.

 43    Szállodai, éttermi és üdülőközponti szolgáltatások; étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás;

szálláshelyek foglalása; információk szolgáltatása és tanácsadás az előbb említett szolgáltatásokkal kapcsolatban;

 valamennyi említett szolgáltatás elektronikus média és internet útján történő nyújtása.

 ( 111 )  224.449

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01586

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 )  Oldies FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.450

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01587

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 )  Oldies Rádió

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.451

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01588

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs
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 ( 541 )  Gold FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.452

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01589

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 )  Gold Rádió

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.453

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01685

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.

  39    Mentési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; betegszállítás; vontatás [szállítás]; szállítás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási

tárgyú információk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek

kiadása, (nem reklámcélú ); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; vallásoktatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;

könyvkiadás; sportlétesítmények üzemeltetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; táboroztatás; óvodák; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 vallásoktatás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 43    Nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; bölcsődék, óvodák; kantinok, büfék, étkezdék; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás].

 44    Pszichológus szolgáltatásai; szociális otthonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi,
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idősotthoni szolgáltatások; hospice ellátás, elfekvők; pszichológus [szolgáltatások]; kábítószerfüggő betegek

 rehabilitációja.

 45    Eltűnt személyek felkutatása; örökbefogadási ügynökségek; vallási összejövetelek szervezése; vallási

 szertartások levezetése; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  224.454

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01687

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.

  39    Mentési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; betegszállítás; vontatás [szállítás]; szállítás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási

tárgyú információk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek

kiadása, (nem reklámcélú ); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; vallásoktatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;

könyvkiadás; sportlétesítmények üzemeltetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; táboroztatás; óvodák; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 vallásoktatás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 43    Nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; bölcsődék, óvodák; kantinok, büfék, étkezdék; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás].

 44    Pszichológus szolgáltatásai; szociális otthonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi,

idősotthoni szolgáltatások; hospice ellátás, elfekvők; pszichológus [szolgáltatások]; kábítószerfüggő betegek

 rehabilitációja.

 45    Eltűnt személyek felkutatása; örökbefogadási ügynökségek; vallási összejövetelek szervezése; vallási

 szertartások levezetése; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  224.455

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01916

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  Hungerit Zrt., Szentes (HU)

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

 ( 541 )  PARÍZES

 ( 511 )  29    Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját

tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; panírozott

hústartalmú termékek, fűszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott

szárnyashús és egyéb húsok; húskivonatok; húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek,

húsleveskoncentrátumok, készítmények húslevesekhez; húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé,

virsli és hámozott virsli; kolbászok; felvágottak; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények;
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szalonnák; pacal; májak, májpástétomok; húsból készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek;

sonkák; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús emberi fogyasztásra;

vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó

 készételek; húsalapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.

 30    Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények, panírozott, bevonóanyaggal borított húsmentes ételek,

 fagyasztva, előhűtve.

 ( 111 )  224.456

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02033

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Pincési Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIEGO

 ( 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.) Fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok

 és képzőművészek részére.

 ( 111 )  224.457

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02266

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló és Irodacentrum Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.458

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01129

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Bao Junyong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  224.459
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 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01377

 ( 220 )  2017.04.28.

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

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mizo a mi tejünk

 ( 511 )  29    Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefír; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;

sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; sűrített tej; tejoltó; tejsavó; tejszín; tejszínhab; aludttej; túró;

 túró készítmények és ezek ízesített változatai; túródesszertek.

 30    Kávé; kakaó; csokoládébevonat; csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák;

sütemények; tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek; fagylaltok;

jégkrémek; fagyasztott krémek; vaníliás krémek; pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű

 készítmények.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

 szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  224.460

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01134

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Central European Theme Parks Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  ATLASZPARK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.461

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01151

 ( 220 )  2017.04.06.

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

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 )  Heti Helyzet

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  224.462

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01245

 ( 220 )  2017.04.16.

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

 ( 740 )  Iván László, Budapest
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 ( 541 )  Minden1x

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  224.463

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01253

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Evobike Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos kerékpárok; kerékpárok; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák.

 ( 111 )  224.464

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01262

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Breaston

 ( 511 )  10    Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

 eszközök és segédeszközök.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

 ellátás.

 ( 111 )  224.465

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01263

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ThyroCan

 ( 511 )  10    Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

 eszközök és segédeszközök.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

 ellátás.

 ( 111 )  224.466

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01362

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tókos Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
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riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás.

 ( 111 )  224.467

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01574

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Dr. Bognár Barbara Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bognár Barbara, Budapest

 ( 541 )  bblo

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.468

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01686

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.

  39    Mentési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; betegszállítás; vontatás [szállítás]; szállítás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási

tárgyú információk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek

kiadása, (nem reklámcélú ); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; vallásoktatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;

könyvkiadás; sportlétesítmények üzemeltetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; táboroztatás; óvodák; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 vallásoktatás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 43    Nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; bölcsődék, óvodák; kantinok, büfék, étkezdék; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás].

 44    Pszichológus szolgáltatásai; szociális otthonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi,

idősotthoni szolgáltatások; hospice ellátás, elfekvők; pszichológus [szolgáltatások]; kábítószerfüggő betegek

 rehabilitációja.

 45    Eltűnt személyek felkutatása; örökbefogadási ügynökségek; vallási összejövetelek szervezése; vallási

 szertartások levezetése; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  224.469

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01691

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Fenster Technik Seifert Kft., Szentgotthárd (HU)

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

 ( 541 )  FENSTER AIR PLUS

 ( 511 ) 6    Fém nyílászárók, nyílászáró tokok, keretek és nyílászáró szerelvények; fém szellőzők épületekhez;
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fémcsatornák szellőzőberendezésekhez; fém szellőzőcsatornák; fém szellőzőrácsok; fém árnyékolók; fém

 szigetelőelemek épületekhez; fém szúnyoghálók.

  11    Légbevezető szerelvények; faláttöréses légbevezető gázkészülékekhez; szellőzőberendezések.

 19    Nemfém nyílászárók, nyílászáró tokok, keretek és nyílászáró szerelvények; nemfém szellőzők épületekhez;

nemfém szellőzőcsatornák; nemfém szellőzőrácsok; nemfém árnyékolók; szigetelőanyagokat tartalmazó

 építőelemek; nemfém szúnyoghálók.

  37    Építési, építkezési, épületgépészeti szerelés és karbantartás; nyílászárók beszerelése,javítása.

 ( 111 )  224.470

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 01698

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  Külhoni Magyar Nemzeti Színház s.r.o., Kassa (SK)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  28    Bűvészkellékek; játékálarcok; marionettek, bábuk; színházi álarcok, maszkok; táblajátékok; társasjátékok.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészekszolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek,koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show műsorokra; játékfelszerelések kölcsönzése;játékkölcsönzés; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállításokszervezése, levelező tanfolyamok; mentorálás;

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

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió-és televízióműsorok készítése; show-műsorok

készítése, showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; személyes

oktatófórumokrendezése és levezetés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szolgáltatások;

 világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók.

 ( 111 )  224.471

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 17 02049

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  dr. Kósa Apollónia, Budapest

 ( 541 )  Eyecon

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; szemcseppek; szemvizek; gyógyszeres szemöblítők.

 ( 111 )  224.475

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 02870

 ( 220 )  2017.09.14.

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

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 554 )

 ( 511 )   29    Tej; tejtermékek.

 ( 111 )  224.476

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 03052

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  MAMBÓ Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák.

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

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

 ( 111 )  224.477

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 03949

 ( 220 )  2017.12.11.

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

 ( 541 )  MILURIFEB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  224.478

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 01822

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Frányó Ágnes, Szeged (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei, ércek; fémanyagok építkezéshez; hordozható fémszerkezetek; nem

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

7    Adagolók (gépalkatrészek); boronák; centrifugák (gépek); centrifugális darálók; csapágyak (gépalkatrészek);

csapok(gépek, hajtóművek vagy motorok alkatrészei); csomagológépek; csöves szállítószalagok, berendezések;

dezintegrátorok, aprítógépek; dobok (gépalkatrészek); ekék; ekevasak; elektromos gyümölcsprések; elektromos

gyümölcsprések háztartási használatra; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi jármű; fordulatszám csökkentő

áttételek, nem szárazföldi; fűnyírók; gépesített etetőgépek haszonállatoknak; gyomlálógépek; hóekék;

húsológépek; kalapácsok; kaszáló-és aratógépek; kések fűnyírókhoz; kések (gépalkatrészek); kolbásztöltő gépek;

kultivátorok (gépek); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek; motoros

fűrészek; motoros kultivátorok; őrlőgépek; pengék (gépalkatrészek); pengetartók( gépalkatrészek); szélturbinák;

szivattyúk (gépek); szőlőprések ; úttisztító gépek (önjáró); vetőgépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek,

aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, őrlőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi

 működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

 ( 111 )  224.479

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 02796

 ( 220 )  2017.09.07.

 ( 732 )  Szarvasi Mozarella Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

 ( 111 )  224.480

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 01935

 ( 220 )  2017.06.14.

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

 ( 740 )  dr. Pápista Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.481

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 00945

 ( 220 )  2017.03.22.

 ( 732 )  TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

 ( 111 )  224.482

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 02662

 ( 220 )  2017.08.24.

 ( 732 )  Gálik Klára Terézia, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás, meditáció és kulturális tevékenységek.

 45    Meditációs szolgáltatások; lelki-és szellemi tanácsadás; stressz kezelésével és oldásával kapcsolatos

tanácsadás; konzultáció személyes kapcsolatok terén; személyre szabott személyiségfejlesztő szaktanácsadás;

 személyes támogatás egyéni és csoportos tanácsadás keretében.

 ( 111 )  224.483

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 01647

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  K&H TRANS FUVAROZÓ Kft 100%, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Király Sándor, Balatonberény

 ( 541 )  SÖRMŰVEK

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  224.484

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 03195

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  YOUR ENERGY YOUR LIFE

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  224.485

 ( 151 )  2018.05.08.

 ( 210 )  M 17 02795

 ( 220 )  2017.09.07.

 ( 732 )  Szarvasi Mozarella Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

 ( 111 )  224.486

 ( 151 )  2018.05.09.

 ( 210 )  M 17 03050

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  MAMBÓ Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák.

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

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

 ( 111 )  224.492

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02466

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Orbán Áron, Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 111 )  224.493

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02710

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  FOX+

 ( 511 ) 9    Mobil kommunikációs eszközökre letölthető mobil szoftveralkalmazások digitális video, video fájlok, és

 multimédiás tartalmak terjesztéséhez.

 38    Kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen beszéd, hang, vizuális képek és adatok továbbítása
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telekommunikációs hálózatokon, vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon, az interneten,

információszolgáltatási hálózatokon,és adathálózatokon keresztül; video-on-demand közvetítési szolgáltatások;

audiovizuális és multimédiás tartalmak egyidejű vagy azonnali adatfolyam-alapú terjesztése [streaming] az

 interneten keresztül; audiovizuális és multimédiás tartalmak továbbítása és kézbesítése az interneten keresztül.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen folyamatos multimédiás programok biztosítása az akció,

komédia, dráma és sport területén; online információk biztosítása az akciót, komédiát, drámát és sportot

 tartalmazó televízió és videószórakoztatás területén az interneten keresztül.

 ( 111 )  224.494

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02711

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Metamorfoza d.o.o., Zagreb (HR)

 ( 740 )  Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

 ( 111 )  224.495

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02715

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Gyenes Levente Zoltán, Gyömrő (HU)

 ( 541 )  Jó itt élni - Gyömrő!

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.496

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02718

 ( 220 )  2017.08.30.

 ( 732 )  Tóth-Rabóczki Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény; gluténmentes aprósütemény; aprósütemény, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; teasütemény; gluténmentes teasütemény; teasütemény, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; bonbonok; gluténmentes bonbonok; bonbonok, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
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ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

cheeseburgerek (szendvicsek); gluténmentes cheeseburgerek (szendvicsek); cheeseburgerek (szendvicsek),

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; cukrászsütemények; gluténmentes

cukrászsütemények; cukrászsütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,

gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; csokoládé;

gluténmentes csokoládé; csokoládé, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes

diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; dara; gluténmentes dara; dara,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; ételízesítő; gluténmentes ételízesítő; ételízesítő,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; fagylalt, jégkrém; gluténmentes fagylalt,

jégkrém; fagylalt, jégkrém, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában

vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; fűszerek; gluténmentes fűszerek;

fűszerek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; fűszerkeverék; gluténmentes fűszerkeverék;

fűszerkeverék, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; gyümölcsös sütemények, torták; gluténmentes

gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös sütemények, torták, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; keksz; gluténmentes keksz; keksz, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,

gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kenyér;

gluténmentes kenyér; kenyér, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában

vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kenyér kovász nélkül; gluténmentes

kenyér kovász nélkül; kenyér kovász nélkül, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,

gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kovász;

gluténmentes kovász; kovász, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában

vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kukoricaliszt; gluténnentes

kukoricaliszt; kukoricaliszt, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában

vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kukoricapehely; gluténmentes

kukoricapehely; kukoricapehely, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes

diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; lepények; gluténmentes

lepények; lepények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; lisztek; gluténmentes lisztek; lisztek, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; malomipari termékek; gluténmentes malomipari termékek; malomipari

termékek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; marcipán; gluténmentes marcipán; marcipán,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; metélt tészta, nudli, galuska; gluténmentes

metélttészta, nudli, galuska; metélt tészta, nudli, galuska, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

müzli; gluténmentes müzli; müzli, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes

diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; palacsinták; gluténmentes

palacsinták; palacsinták, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy

más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; gofri; gluténmentes gofri; gofri, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; piskóták; gluténmentes piskóták; piskóták, nevezetesen azok, amelyek
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gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; pizzák; gluténmentes pizzák; pizzák, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; pudingok; gluténmentes pudingok; pudingok, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

ravioli; gluténmentes ravioli; ravioli, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes

diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; sós kekszek; gluténmentes sós

kekszek; sós kekszek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy

más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; spagetti; gluténmentes spagetti; spagetti,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; sütemények; gluténmentes sütemények;

sütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; süteményekhez való tészta; gluténmentes

süteményekhez való tészta; süteményekhez való tészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

süteménypor; gluténmentes süteménypor; süteménypor, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

süteménytészta; gluténmentes süteménytészta; süteménytészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; gluténmentes sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek

sütéséhez, főzéséhez; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; szendvicsek; gluténmentes szendvicsek; szendvicsek, nevezetesen azok,

amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; tésztafélék; gluténmentes tésztafélék; tésztafélék, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; vermicelli, nudli, metélt tészta; gluténmentes vermicelli, nudli, metélt tészta;

vermicelli, nudli, metélt tészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes

diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; zsemlék; gluténmentes

zsemlék; zsemlék, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; zsemlemorzsa; gluténmentes zsemlemorzsa;

zsemlemorzsa, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kalács; gluténmentes kalács; kalács, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; bagett; gluténmentes bagett; bagett, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; calzone; gluténmentes calzone; calzone, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

kakaós és egyéb ízű csigák, gluténmentes kakaós és egyéb ízű csigák; kakaós és egyéb ízű csigák, nevezetesen

azok,amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; túrós és egyéb ízű táskák; gluténmentes túrós és egyéb ízű táskák; túrós és

egyéb ízű táskák, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; hagymás, sajtos és más ízesített kenyerek;

gluténmentes hagymás, sajtos és más ízesített kenyerek; hagymás, sajtos és más ízesített kenyerek, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; mignon; gluténmentes mignon; mignon, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; képviselő- és ekler fánk valamint egyéb égetett tésztából készült sütemények;
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gluténmentes képviselő- és ekler fánk valamint egyéb égetett tésztából készült sütemények; képviselő- és ekler

fánk valamint egyéb égetett tésztából készült sütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kelt

tésztás sütemények; gluténmentes kelt tésztás sütemények; kelt tésztás sütemények, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; friss tészta; gluténmentes friss tészta; friss tészta, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; friss töltött tészta; gluténmentes friss töltött tészta; friss töltött tészta,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; panírmorzsa; gluténmentes panírmorzsa;

panírmorzsa, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; élelmi rostok; gluténmentes élelmi rostok; élelmi

rostok, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; étkezési célú magvak, magkeverékek;

gluténmentes étkezési célú magvak, magkeverékek; étkezési célú magvak, magkeverékek, nevezetesen azok,

amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; lisztkeverékek; gluténmentes lisztkeverékek; lisztkeverékek, nevezetesen azok,

amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; rétes, hájas tésztából készült sütemények; gluténmentes rétes, hájas tésztából

készült sütemények; rétes, hájas tésztából készült sütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; pita,

fougasse, focaccia és más lepénykenyerek; gluténmentes pita, fougasse, focaccia és más lepénykenyerek; pita,

fougasse, focaccia és más lepénykenyerek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,

gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; cipó;

gluténmentes cipó; cipó, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában,

vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; vekni, gluténmentes vekni; vekni,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kifli; gluténmentes kifli; kifli, nevezetesen azok,

amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; pogácsák és más sós aprósütemények; gluténmentes pogácsák és más sós

aprósütemények; pogácsák és más sós aprósütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel

ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;

linzer, gluténmentes linzer; linzer, nevezetesen azok,amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes

diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; omlós tésztából készült

sütemények; gluténmentes omlós tésztából készült sütemények; omlós tésztából készült sütemények, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; isler; gluténmentes isler; isler, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; leveles tészta; gluténmentes leveles tészta; leveles tészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; croissant, töltött kiflik, és más leveles tésztából készült termékek; gluténmentes croissant, töltött

kiflik, és más levelestésztából készült termékek; croissant, töltött kiflik, és más leveles tésztából készült

termékek; nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; pllman kenyér; gluténmentes pullman kenyér;

pullman kenyér, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; formakenyér; gluténmentes formakenyér;

formakenyér, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; bagel; gluténmentes bagel; bagel, nevezetesen
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azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; bejgli, stollen és más karácsonyi sütemények; gluténmentes bejgli, stollen és

más karácsonyi sütemények; bejgli, stollen és más karácsonyi sütemények, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; gyümölcskenyér; gluténmentes gyümölcskenyér; gyümölcskenyér,

nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kuglóf; gluténmentes kuglóf; kuglóf, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

táplálékallergiában fogyaszthatók; briós; gluténmentes briós; briós, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; hosszú-, és rövid száraztészta, csuszatészta, lasagne tészta; gluténmentes hosszú-, és rövid

száraztészta, csuszatészta, lasagne tészta; hosszú-, és rövid száraztészta, csuszatészta, lasagne tészta, nevezetesen

azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy

 táplálékallergiában fogyaszthatók.

 41    Coaching [tréning]; coaching gluténmentes táplálkozással kapcsolatban; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; gluténérzékenyek egészségvédő klubjainak szolgáltatásai; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása gluténmentes

táplálkozással kapcsolatban; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos

fogadások tervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos

klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos

konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos oktatás; oktatási

tárgyúinformációk; oktatási tárgyú információk gluténmentes táplálkozással kapcsolatban; oktatási vizsgáztatás;

oktatási vizsgáztatás gluténmentes táplálkozással kapcsolatban; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk gluténmentes táplálkozással kapcsolatban, nem letölthetők;

szemináriumok rendezése és vezetése; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos szemináriumok rendezése és

 vezetése.

 43    Étkezdék; gluténmentes étkezdék; éttermek; gluténmentes éttermek; gyorséttermek; gluténmentes

gyorséttermek; kantinok; gluténmentes kantinok; büfék; gluténmentes büfék; önkiszolgáló éttermek;

 gluténmentes önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  224.498

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02810

 ( 220 )  2017.09.07.

 ( 732 )  Nowton Bt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nowacki Pauletta, Miskolc

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram; szélenergiából

 nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram.

9    Biztonsági riasztóberendezések; elektromos riasztókészülékek; vezérlőpanelek riasztókhoz; biztonsági

riasztók; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; riasztóberendezések; riasztórendszerek; riasztópanelek;

riasztócsengők; riasztók; sípok [figyelmeztető berendezések]; távirányítású riasztók [nem lopásgátló riasztók

járművekhez]; érzékelők, szenzorok riasztókhoz; riasztó központi egységek; akusztikai riasztók, nem

járművekhez; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; behatolás-észlelő berendezések, készülékek [nem

 járművekhez]; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; hangriasztók; hangriasztók, nem járművekhez.

 40    Áram előállítás napenergiából; áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; megújuló energiaforrásokból

 származó villamosenergia-termelés.
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 ( 111 )  224.499

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02812

 ( 220 )  2017.09.07.

 ( 732 )  Veress László, Alap (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; diákok oktatási tevékenységekben való

részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; elemi oktatási

szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; idegen

nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések;

írni-olvasni tudással kapcsolatos elemi oktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; képzés és oktatás;

korrepetálás; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatás szervezése; oktatás, tanítás; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási szolgáltatások nyújtása;

számítástechnikai oktatás; számítástechnikai képzés; számítógép használatának oktatása; számítógépes oktatás,

 képzés; tanórák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  224.500

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02814

 ( 220 )  2017.09.08.

 ( 732 )  B-Modell Kft 100%, Mecseknádasd (HU)

 ( 740 )  Réder Artúr István, Bonyhád

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; csecsemő kenguru; kenguru gyermekek hordozására [heveder];

 kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására.

 25    Egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; fürdőruhák,

fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; női fürdőruhák; bikinik; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhákhoz

 való betoldások [ruházati cikkek részei]; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha.

  35    Piaci közvélemény-kutatási tanulmányok.

  36    Árukkal kapcsolatos ügynöki tevékenység; alkuszi/ügynöki tevékenység.

 ( 111 )  224.501

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 02924

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)

 ( 300 )  CH-56990/2017 2017.06.07. CH

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

 ( 541 )  HAPPY HOME

 ( 511 ) 9    Tudományos kutatásra és oktatási célra szolgáló berendezések és eszközök; mágneses adathordozók; más

osztályba nem sorolt hanglemezek; mágneskártyák; CD-k; más osztályba nem sorolt papírszalagok programok

rögzítéséhez; számítógépek; számítógépes programok; számítógéphez kialakított perifériák; más osztályba nem

sorolt adathordozók; elektronikus adatfeldolgozó berendezések; készülékek és eszközök hang vagy képek

rögzítéséhez, továbbításához, visszaadásához, tárolásához, titkosításához, titkosításfeloldásához, átalakításához,

feldolgozásához; kommunikációs és telekommunikációs készülékek; audiovizuális, távközlési,

televíziókészülékek és eszközök, távirányítók; kazettás magnók; videófelvevők, hordozható telefonok; személyi
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szervezők (PDA-k); elektronikus naplók; rádiók, sétálómagnók; vetítőgépek (vetítő eszközök); antennák,

parabolaantennák; mikrofonok, erősítők; számítógépek, számítógép képernyők, monitorok, billentyűzetek

számítógéphez, számítógépes periféria eszközök, modemek, dekóderek, titkosító eszközök; hozzáférési és

hozzáférés-ellenőrző berendezések (készülékek) információfeldolgozó készülékekhez; távközlési hálózatokhoz

szánt hitelesítési készülékek; jelek és közvetítések megzavarására és zavarának megszüntetésére szolgáló

eszközök; digitális terminálok; videófilmek; CD-ROM-ok, hanglemezek, digitális videolemezek (DVD), videó-

és audiolemezek, digitális lemezek, videoszalagok; CD lejátszók; lejátszó egységek digitális videolemezekhez

(DVD), digitális lemezekhez, mágneslemezekhez, videó- és audiolemezekhez, digitálislemezekhez,

hanglemezekhez; mágneses adathordozók; mágneskártyák, chipkártyák, elektronikus kártyák; integrált áramkörök

és mikroáramkörök; kártyaolvasó berendezések; elektronikus alkatrészek; tudományos és távközlési célú

műholdak; memóriakártyák, mikroprocesszoros kártyák; televíziós műsorok programozására és kiválasztására

szolgáló készülékek és eszközök; interaktív televíziós készülékek és eszközök; számítógépe szoftverek (rögzített

programok); száloptikai kábelek és optikai kábelek; elektromos akkumulátorok és elemek; játékszoftverek, online

játékokhoz való és interaktív használatra; valamennyi fent említett szolgáltatás kábel-TV streaming, rádiós és

telefonos szolgáltatások (szélessávú szolgáltatások), webalapú és személyes adatok, televíziók, személyi

számítógépek, laptopok, tabletek, (okos) telefonok és/vagy egyéb multimédiáshardverek támogatásához set-top

 boxokon keresztül.

 38    Telekommunikációs szolgáltatások, beleértve a mobil távközlési szolgáltatásokat; telefon és mobiltelefon

szolgáltatások; rádiós és televíziós programok sugárzása; videó on demand; káberszolgáltatás;

internet-hozzáférési szolgáltatások; hozzáférés biztosítása telekommunikációs hálózatokhoz (beleértve az

internetet); telekommunikációs készülékek bérbeadása; információk biztosítása távközlés területén, többek között

a televízióba és interneten keresztül; hírek és üzenetek elektronikus cseréje és átvitele; interaktív kommunikációs

szolgáltatások az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli berendezésen keresztül; kábeltelevíziós

műsorszórás; adat, hang és kép átvitele többek között rádión, televízión, műholdon, kábelen, az éteren át és

elektronikus úton; távközlési infrastruktúra biztosítása és bérbeadása harmadik személy számára beleértve a

(mobil) telefonos szolgáltatást; információ és tanácsadási szolgáltatások a telekommunikáció területén (beleértve

az interaktív telekommunikációt); információs és hírügynökségek szolgáltatásai; hozzáférési idő bérbeadása

távközlési hálózatokhoz; hozzáférés videójátékok, digitális adatok letöltéséhez, kommunikáció (átvitel) nyílt

(internet) vagy zárt (intranet) számítógépes világhálón; filmek, valamint egyéb audio- és audiovizuális programok

on-line letöltési szolgáltatása; műsortovábbítás és televíziós csatornaválaszték szolgáltatása; számítógépes

hálózathoz való hozzáférés biztosítása; internethez vagy adatbázisokhoz való telekommunikációs kapcsolatok

biztosítása; valamennyi fent említett szolgáltatás kábel-TV streaming, rádiós és telefonos szolgáltatások

(szélessávú szolgáltatások), webalapú és személyes adatok, televíziók, személyi számítógépek, laptopok, tabletek,

 (okos) telefonok és/vagy egyéb multimédiás hardverek támogatásához set-top boxokon keresztül.

 41    Szórakoztatás és oktatás; szórakoztatási szolgáltatások; rádiós-, televíziós-, audiovizuális, zenés,

szórakoztató és színházi műsorok összeállítása, készítése, rendezése és bemutatása; mozifilmek és videofilmek

gyártása; oktatás, képzés és tanfolyamok; oktatás, kongresszusok, szemináriumok, előadások és más oktatási

tevékenységek szervezése és lebonyolítása; sport-, kulturális, zenés és oktató jellegű rendezvények szervezése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kulturális, sport és oktatási célokra; filmek és videók bérbeadása;

könyvek, újságok, folyóiratok, brosúrák és más időszaki lapok publikációja, kiadása, kölcsönzése és terjesztése

elektronikus, vagy digitális formában; tanácsadás a fent említett szolgáltatások vonatkozásában; interaktív

szórakoztatás, többek között Online formában; valamennyi fent említett szolgáltatás kábel-TV streaming, rádiós

és telefonos szolgáltatások (szélessávú szolgáltatások), webalapú és személyes adatok, televíziók, személyi

számítógépek, laptopok, tabletek, (okos) telefonok és/vagy egyéb multimédiás hardverek támogatásához set-top

 boxokon keresztül.

 42    Informatikai-kommunikációs szakemberek általi szolgáltatások audió, videó és egyéb adatjelek kódolásához

és dekódolásához kapcsolódóan; tanácsadás információs és telekommunikációs technológiákkal kapcsolatban;

információ biztosítása információs és telekommunikációs technológiákkal kapcsolatban; hálózati és
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telekommunikációs szolgáltatások fejlesztése; telekommunikációs és automatizálási koncepciók tervezése,

adaptálása és frissítése; szoftverek lízingje; számítógépes hardverek lízingje többek között adatfeldolgozás

céljára; hozzáférés biztosítása internetes keresőmotorokhoz; szoftverek fejlesztése, frissítése és lízingje; kódoló és

dekódoló rendszerek tervezése és fejlesztése és televízió, rádió, internet és/vagy más multimédiás programok

 ellenőrzésére szolgáló rendszerek.

 ( 111 )  224.502

 ( 151 )  2018.05.14.

 ( 210 )  M 17 03150

 ( 220 )  2017.10.05.

 ( 732 )  PATA JÓZSEF Gépipari Kft., Fajsz (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Gépek és gépi eszközök az anyagok kezelésére és gyártási tevékenységre; ipari robotok.

9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések.

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.503

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01583

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 541 )  FÁTYOLSONKA

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; csomagolt hústermékek; sonka, felvágottak.

  30    Szendvicsek.

 ( 111 )  224.504

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01584

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 541 )  PEHELYSONKA

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; csomagolt hústermékek; sonka, felvágottak.

  30    Szendvicsek.

 ( 111 )  224.505

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01923

 ( 220 )  2017.06.14.

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

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.506

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01924

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.507

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01925

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.508

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01930

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.509

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01932

 ( 220 )  2017.06.14.

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

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.510

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01934

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.511

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02146

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Spa Capital Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Takács Annamária, Budapest

 ( 541 )  AQUINCA BUDAPEST

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); termálvíz permetek kozmetikai használatra; kozmetikai folyadékkal

átitatott törlőkendők; arctisztító kozmetikai folyadék; arctisztító kozmetikai iszapkrém; arc- és testkrémek

 kozmetikai használatra; termálvizes szappanok; termálvíz alapú napvédő készítmények kozmetikai használatra.

 ( 111 )  224.512

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02164

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Petre Máté 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.513

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03165

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Fertechnik Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Mészárosné Dónusz Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Talajkondicionáló folyadék és granulátum.

  35    Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  224.514

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02264

 ( 220 )  2017.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 )  Mizo könnyen önthető, könnyen főzhető!

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  224.515

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02265

 ( 220 )  2017.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Mizo bárhol, bármikor

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  224.516

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02157

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Weider Global Nutrition LLC., Gilbert (US)

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

 ( 541 )  WEIDER

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők és italok; élelmiszer és gyógynövényes táplálékkiegészítőkpor, tabletta

formájában; táplálékkiegészítő tápanyagban gazdag fehérjealapú italporok formájában; protein

étrend-kiegészítők; étkezést helyettesítő szeletek; étkezést helyettesítő italok; étkezést helyettesítő porok;étkezést

 helyettesítő snack termékek; vitaminok.

  29    Fehérjék emberi fogyasztásra; vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrendkiegészítő készítmények.

 ( 111 )  224.517

 ( 151 )  2018.05.15.
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 ( 210 )  M 17 02158

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)

 ( 541 )  BLADE

 ( 511 ) 9    Számítógép interfészek, számítógéphez kialakított perifériák, elektronikus előtétek LED lámpákhoz és

lámpatestekhez, fénykibocsátó diódák [LED], LED-es [fénykibocsátó diódás] televíziók, LED-es képernyők,

LED-es meghajtók, LED-es mikroszkópok, LED-es pozícióérzékelők, világító jelzőoszlopok, világító jeladók,

világító reklámok, világító hirdetőtáblák, faliújságok, világító moduláris jelzőpanelek, világító reklámfeliratok,

reklámtáblák, színpadi világítások vezérlői, elemek, telepek világításhoz, gyújtó-/indítókészülékek elektromos

világításokhoz, számítógépes hardverek világítás vezérléséhez, számítógépes szoftverek világítás vezérléséhez,

 programozható vezérlők világító berendezésekhez és készülékekhez.

 11    Világító berendezések és készülékek, fénykibocsátó diódás [LED-es], világítóberendezések, kerti, kültéri

LED lámpák, láng nélküli fénykibocsátó diódás [LED-es] gyertyák, LED-csíkok, LED diódás világító

berendezések, LED-es lámpatestek, fényforrások, LED-es hangulatvilágítás, LED-es világítóeszközök, LED-es

 világítószerelvények, LED-es villanófények, LED-izzók, világítókészülékek, reflektorok, kutak, szökőkutak.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, diszkók szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás], partik tervezése [szórakoztatás], színházi produkciók, vidámparkok, zenei produkciók, zenekarok

szolgáltatásai, zenés szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, filmes szórakoztatás, világítástechnikai

szolgáltatások szórakoztatási célokra, audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés,

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

stúdiók részére, televíziós világítóberendezések kölcsönzése, színpadi világító felszerelések bérbeadása,

világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak, világítóberendezések bérbeadása színpadi

felszerelésekhez, világítóberendezések bérbeadása színházak számára, világítóberendezések bérbeadása

 moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak, színpadi világításvezérlők bérbeadása.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások, kutatási és fejlesztési szolgáltatások, világítórendszerek tervezése, kültéri

világítás tervezése, színházi világítás tervezése, világítóberendezések készítésére használt speciális gépek

tervezése, műszaki tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez, számítógépes

hardverfejlesztés, szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, számítógépes hardverek és felszerelések,

eszközök bérbeadása, tervezési szolgáltatások, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés, tudományos

és technológiai szolgáltatások, információtechnológiai [IT] szolgáltatások, információtechnológiai [IT]

 konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, vizuális tervezés.

 ( 111 )  224.518

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02276

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Varga Lakatos Flórián, Čičarovce (SK)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  OMIVAKK

 ( 511 ) 6    Fémből készült, építőiparban használatos berendezések, kiegészítő alkatrészek gyártása; fémből

 építőanyagok.

 35    Építőiparban használatos felszerelések, eszközök, berendezések, fémből készült kiegészítők kereskedelmi

 ügyletei és kölcsönzése; reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése.

 37    Építkezések; javítások; szakipari munkák; kőművesmunkák; vakolási munkák; építőipari felszerelések és

 eszközök kölcsönzése; építőipari szigetelések.

 ( 111 )  224.519

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02274

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1251



 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  MOBACA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  GRIFF MULTIBRANDS

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

 takarók textilből és műanyagból; törülközők.

  25    Női, férfi, gyerek, baba, ruházati termékeke, cipők; kalapok; sportruházatok és lábbelik.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kiállítások és termék bemutatók

 szervezése; üzletek és bolthálózatok üzemeltetése.

 ( 111 )  224.520

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02275

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Great Getzby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  GRIFF WEBSHOP

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

 takarók textilből és műanyagból; törülközők.

  25    Női, férfi, gyerek, baba, ruházati termékeke, cipők; kalapok; sportruházatok és lábbelik.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység és szolgáltatások; kiállítások és

termék bemutatók szervezése; üzletek és bolthálózatok üzemeltetése; divatbemutatók szervezése promóciós

célokra; online hirdetési tevékenységek; teleshop műsorok gyártása; vásárlási megrendelések ügyintézése; web

 áruházak üzemeltetése.

 ( 111 )  224.521

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03066

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Illy Roland Tamás, Somodor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Virsli és virsli készítmények.

  39    Hús és húskészítmények szállítása; csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  224.522

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03360

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Ekoprevent Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eko-Sect

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 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).
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 ( 111 )  224.523

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02736

 ( 220 )  2017.08.30.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 használatához adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  224.524

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03871

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; Készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények, szövetlágyító szerek; fehérítő készítmények; folteltávolító, folttisztító készítmények; szappanok;

textiliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházat és textilanyagok kézi mosásához;

 keményítő mosodai, mosási célokra; tisztító- , fényesítő-, súroló- és csiszolószerek.

 ( 111 )  224.525

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03205

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Sanofi S.p.A., Milano (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; táplálékkiegészítők és étrend-kiegészítők orvosi használatra; étrend-kiegészítők;

 vitaminok; ásványi anyagok orvosi használatra.

 ( 111 )  224.526
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 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03517

 ( 220 )  2017.11.02.

 ( 732 )  Pharmaceutical Chemical Industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BULNEXO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények nevezetesen opioid-függőség kezelésére használt gyógyszerek.

 ( 111 )  224.527

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03212

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sajtos Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  224.528

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03077

 ( 220 )  2017.09.28.

 ( 732 )  Management Partners Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyi Sándor, Érd

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  224.529

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02737

 ( 220 )  2017.08.30.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati
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 használatához adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  224.530

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03075

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Huang Jianguo, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  224.531

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02912

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  FreshWeb Solutions Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Antal András, Felsőörs

 ( 541 )  webdesign suli

 ( 511 ) 9    Letölthető tanfolyami anyagok; gyermekek oktatásával foglalkozó számítógépes szoftverek; elektronikus

készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz; oktatáshoz használt berendezések; oktatási berendezések,

készülékek; oktatási készülékek; oktatási készülékek és eszközök; oktatási mesterképzéshez kapcsolódó

 szoftverek; oktatási szoftverek.

 16    Tankönyvek; levelező tanfolyamok nyomtatott anyagai; irodai és oktatási segédanyagok; kézikönyvek

oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók

oktatási tevékenységekhez; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

 készülékek, berendezések].

 41    Szakmai képzés; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online képzések biztosítása; online oktatás

biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; tájékoztatás

nyújtása online oktatással kapcsolatban; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy

extranet útján; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; tankönyvek kiadása;

adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása;

diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; készségfelmérő tanfolyamok szervezése; levelező tanfolyamok;

levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése;

menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos

posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és

lebonyolítása felnőttek számára; nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; oktatási célú

tanfolyamok lebonyolítása; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási

szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási

tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel

kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; programozott tanulási módszereket

alkalmazó tanfolyamok szervezése; rendszerelemzéssel kapcsolatos tanfolyamok; szakképzési tanfolyamok

biztosítása; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai műhelyek és tanfolyamok

szervezése; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok

biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos

tanfolyamok; számítógéppel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; számítógéppel támogatott oktató tanfolyamok

biztosítása; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz,
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marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; tanfolyamok biztosítása;

tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása a vízgazdálkodás területén;

tanfolyamok biztosítása az információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok, képzések;

tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása;

tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai; tanfolyamszervezés; távtanulási módszereket

alkalmazó tanfolyamok szervezése; távközléssel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; tervezéssel,

formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok;

továbbképzési tanfolyamok szervezése; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása;

ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és

felnőttek számára; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása;

üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; vizsgafelkészítő iskolai

tanfolyamok; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos oktatás;

akadémiák [oktatás]; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; diétával kapcsolatos

oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; divattal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; elemi oktatási

szolgáltatások; éves oktatási konferencia szervezése; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási

szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; információk biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és

képzéssel kapcsolatban; informatikai oktatás; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai

szolgáltatások [oktatás]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok

szervezése; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier

 tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás.

 ( 111 )  224.532

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02139

 ( 220 )  2017.06.30.

 ( 732 )  Kárász Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások; nyilvántartásban tárolt adatok

frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyagok frissítése; reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámfilmek készítése,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámterjesztés,

reklámügynökségek hirdetési ügynökségek, statisztikák összeállítása, szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós

 reklámozás.

  36    Gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások,

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
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célú kiállítások szervezése; partik tervezése; rádió-és televízióműsorok készítése; sportversenyek rendezése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

  45    Gyermekfelügyelet, közbenjárás, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  224.533

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03217

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőr ápolására; kozmetikai balzsamok.

5    Krémek gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú

 készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítmények.

 ( 111 )  224.534

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03754

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  224.535

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02623

 ( 220 )  2017.08.18.

 ( 732 )  Molnár Klaudia, Budapest (HU)

 Somoskői Csaba, Budapest (HU)

 Molnár Dávid, Dorog (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kertépítéshez használatos fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek, kisméretű fémáruk.

 20    Kertben használható bútorok és bútorkiegészítők, kertben használható nem fém tartályok, tárolók

 tároláshoz.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  224.536
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 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02612

 ( 220 )  2017.08.17.

 ( 732 )  Pure Information Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Hévíz (HU)

 ( 740 )  Bogár Bulcsú Attila, Hévíz

 ( 541 )  HAJSMINK

 ( 511 ) 3    Hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajfestékek, hajszínezők; kozmetikai festékek; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; színezékek pipere használatra; száraz samponok; szakáll

 színezők; smink; kozmetikai készletek; hajspray.

  44    Hajbeültetés; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; fodrászat.

 ( 111 )  224.537

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03208

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  White Paper Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pánczél Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

 lebonyolítása.

 ( 111 )  224.538

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03069

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Horváth Krisztián, Pécs (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  224.539

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03067

 ( 220 )  2017.09.29.

 ( 732 )  Molnár-Bernáth László, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámfilmek készítése, forgatása.

 41    Fényképészet; légi fényképészet; fotóriportok készítése; stúdiószolgáltatások; videorögzítés; videoszalagok

 vágása; filmgyártás és utómunka.

 ( 111 )  224.540

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02621

 ( 220 )  2017.08.18.
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 ( 732 )  Morgen Magyarország Kft., Vámosszabadi (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).

  43    Vendéglátás (élelmezés) ott fogyasztásra és elvitelre is.

 ( 111 )  224.541

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03755

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  224.542

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02617

 ( 220 )  2017.08.18.

 ( 732 )  Morgen Magyarország Kft., Vámosszabadi (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).

  43    Vendéglátás (élelmezés) ott fogyasztásra és elvitelre is.

 ( 111 )  224.543

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02955

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Nagy Lajos, Dabas (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlanokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek és

 az ahhoz tartozó kereskedelmi adminisztráció; ingatlanmarketing; építőanyag kis- és nagykereskedelme.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlantanácsadás;

 ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek.

  37    Ingatlanépítés; ingatlankarbantartás; ingatlanfejlesztési szolgáltatások; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás.

 ( 111 )  224.544

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03204

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Znamecz Ádám, Százhalombatta (HU)

 ( 541 )  SMOKE&CHARM

 ( 511 )   16    Matricák.

  18    Ruházati cikkek.

  25    Kulcstartó.

 ( 111 )  224.545

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03362

 ( 220 )  2017.10.24.

 ( 732 )  Tomtoys Játék Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek illetve a videojátékok.

 ( 111 )  224.546

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03209

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Csapó Csilla egyéni ügyvéd, Székesfehérvár

 ( 541 )  Vox Mirabilis

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

 ( 111 )  224.547

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03211

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sajtos Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).
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 ( 111 )  224.548

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02960

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Laposa Julianna 100%, Tekenye (HU)

 ( 740 )  Erdős Anett, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.549

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02953

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  cemp-x online Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.550

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01922

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.
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 ( 111 )  224.551

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01926

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.552

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01929

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.553

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01928

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.554

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01927

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.555

 ( 151 )  2018.05.15.
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 ( 210 )  M 17 01933

 ( 220 )  2017.06.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.556

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02159

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Ott Olivér Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WallKings

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.557

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 16 02061

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  COMPU-CONSULT Tervező és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivő Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  TELE-OPERATOR

 ( 511 )  9    Mérőberendezések, mérőműszerek, mérőeszközök.

 38    Távközléstechnikai szolgáltatások, kezelői szolgáltatás, hívásátirányítás, hívásmegválaszolás, fax-bank

 szolgáltatások, egyéb előfizetői végződésen nyújtott szolgáltatások.

 42    Számítástechnikai szolgáltatások, számítógépes programkészítés, számítógépes hálózati szolgáltatások,

 műszaki fejlesztés.

 ( 111 )  224.558

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 16 03507

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  Pán-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest

 ( 541 )  Irányadó a fitneszben!

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítők emberek számára; protein étrendkiegészítő; vitaminkészítmények.

  28    Fitnesz gépek, beltéri fitnesz készülék.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  224.559

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02155

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  CHI-HUANG

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.
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 ( 111 )  224.560

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 00380

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Békebeli termékcsalád

 ( 511 )  29    Hús; hús, tartósított; húskészítmények; hentesáruk; sonka; húskocsonya; húskonzervek; angolszalonna;

disznóhús; disznózsír; máj; májpástétom; pacal; sózott hús; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési; zsírtartalmú

 keverékek, kenyérre.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

 szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  224.561

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02160

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  Legendás Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rétvári Beáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  43    Bárszolgáltatások.

 ( 111 )  224.562

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02601

 ( 220 )  2017.08.16.

 ( 732 )  GetSmart Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Tamás, Szeged

 ( 541 )  FitQuiz

 ( 511 )  9    Számítógépes programok interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy vetélkedőkhöz.

 35    Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

 promóciós vetélkedőkkel; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 41    Oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos

 információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.563

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02595

 ( 220 )  2017.08.16.

 ( 732 )  VINUM 1842 HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A tőke leve és az éltető víz elegye

 ( 511 )  6    Fém dobozok alkoholos italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bort tartalmazó italok (fröccsök), bor alapú italok, borból és
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 gyümölcsléből készült alkoholos italok.

  39    Forgalmazási szolgáltatások, ital (szeszes ital) forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  224.564

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02387

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  224.565

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02587

 ( 220 )  2017.08.15.

 ( 732 )  Dávid Máté Miklós, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 )  Békés Takarékszövetkezet

 ( 511 )  35    Pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak

 globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása.

 ( 111 )  224.566

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02383

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  K4A Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berecz Kristóf, 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).

 ( 111 )  224.567

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02509

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  Duró Péter, Debrecen (HU)

 ( 541 )  durofit - a határtalan egészség
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 ( 511 ) 5    Protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények; tápanyag adalékok; lecitin étrend-kiegészítők; kazein

 étrend-kiegészítők.

 25    Alsónadrágok; alsóneműk; fürdőruhák; izzadságfelszívó alsóneműk; melegítők, szvetterek; pólók; ruházat,

 ruhaneműk; sportcipők; sporttrikók; melltartók; papucsok; tornaruházat; zoknik.

  28    Eszközök testgyakorláshoz; súlyzók; testépítő felszerelések; kulacsok; shakerek.

 ( 111 )  224.568

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03237

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Dr. Koczkás László Mihály 50%, Márfa (HU)

 Dr. Koczkásné Bencze Anita 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Dr.K

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  224.569

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03103

 ( 220 )  2017.10.02.

 ( 732 )  Zachary Milaskey, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüveg, napszemüveg és kontaktlencse kiegészítők.

 ( 111 )  224.570

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03098

 ( 220 )  2017.10.02.

 ( 732 )  Fehér Nyúl Sörfőző Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök, sörpárlatok.

  43    Vendéglők, sörözők.

 ( 111 )  224.571

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03096

 ( 220 )  2017.10.02.

 ( 732 )  Wahl Clipper Corporation, Sterling, Illinois (US)

 ( 300 )  87/523103 2017.07.11. US
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  MENTOR

 ( 511 )  8    Elektromos hajvágók.

 ( 111 )  224.572

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03095

 ( 220 )  2017.10.01.

 ( 732 )  Esport1 Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Biró Balázs György, Kaposvár

 ( 541 )  Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság

 ( 511 )  41    Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosítottakat is; élő előadások szervezése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő televízióműsorok készítése;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; filmek bemutatása; globális számítógépes hálózaton keresztül

nyújtott elektronikus játék szolgáltatások; hálózati felhasználók számára hálózat-szerte hozzáférhető

számítógépes játék biztosítása; információszolgáltatás játékosok részére az általuk elért eredményekről

weboldalakon keresztül; interneten és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több

szereplős számítógépes játékok szolgáltatása; interneten keresztül használható elektronikus játékok és vetélkedők

biztosítása; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; online interaktív szórakoztatás; online számítógépes

játékok szolgáltatása; online videojátékok biztosítása; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klubok;

show-k szervezése és bemutatása; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sport- és kulturális

tevékenységek; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;

sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben biztosított

szórakoztatás; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok

szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős táborok; számítógép- és videojáték

szórakoztatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy az internet segítségével használható elektronikus

játék szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított,

számítógépes játékok általi szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok

játékstratégiáira vonatkozó online információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtott

virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; számítógépes hálózatokon és kommunikációs világhálózatokon keresztül

biztosított játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes

játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról

nyújtott online információk; számítógépes rendszereken alapuló játékok nyújtása; szerencsejáték (és

fogadásszervezés); szerencsejátékok; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatási információs

szolgáltatások; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenyzéssel kapcsolatos tájékoztatás

telefonon; vetélkedők, versenyek szervezése; videojáték eszközök bérbeadása; videojátékok kölcsönzése;

videojátékokkal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül látása

 [szervezés]; vizuális szórakoztatás szervezése.

 ( 111 )  224.573

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03238

 ( 220 )  2017.10.11.

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

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.574

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02183

 ( 220 )  2017.07.05.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör, világos- vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

A rovat 225 darab közlést tartalmaz. 
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