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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 01120

 ( 220 ) 2017.04.06.

 ( 731 )  Kovács Eszter, Monor (HU)

 ( 541 ) Chatikett

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek,

berendezések); szórólapok; prospektusok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; könyvecskék, brossúrák;

 katalógusok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; elektronikus publikációk, multimédia; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

nem reklámcélú szövegek publikálása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok

szervezése lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; a fent említett összes szolgáltatás

 társadalomtudományi vonatkozásban, a számítógép közvetítette kommunikáció és a netnyelvészet témakörében.

 ( 210 ) M 17 01255

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  MLSZ Edzőcentrum Kft., Telki (HU)

 ( 541 ) GLOBALL HOTEL

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek írása; szponzorok felkutatása; üzleti szerződések tárgyalása másik

 fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; parkolási szolgáltatások; raktárak bérbeadása; raktározási

 információk; üzenet kézbesítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

bálok szervezése; játékfelszerelések kölcsönzése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú

szövegek publikálása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01729

 ( 220 ) 2017.05.26.

 ( 731 )  OKULÁR-JOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajda Sándor, Miskolc

 ( 541 ) TREND OPTIKA
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 ( 511 ) 9    Kontaktlencsék, szemüvegek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegláncok,

 optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek, szemüvegkeretek megnevezésű áruk.

  37    A szemüveg használatából fakadó sérülések, törések, deformálódások javítása.

  40    Dioptriás optikai- és napszemüveg-lencse csiszolása.

 ( 210 ) M 17 03157

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Vezse Roland, Üröm (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek

[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; prospektusok;

 szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák szépségápolási, spa és

 kozmetikai termékekkel, szolgáltatásokkal és oktatással kapcsolatosan.

 41    Nevelés; szakmai képzés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatásj; online kiadványok megjelentetése; online könyvismertetők megjelentetése; multimédiás anyagok

 online kiadása.

 ( 210 ) M 17 03158

 ( 220 ) 2017.10.04.

 ( 731 )  Georgi Yasmine Stephanie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benke és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatásmarketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

 programok igazgatása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása;

idegenvezetős túrák levezetése; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási,

 szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; hordozható

épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; szállásfoglalás;

 szállásügynökségek; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03159
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 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  Friedmann Vendéglátó Kft., Budaörs (HU)

 Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Budapest

 ( 541 ) MAGYARORSZÁG ITALA

 ( 511 )  41    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén nevelés; szakmai képzés;

szórakoztatás; kulturális tevékenységek, valaminttudományos-, szakmai-, sajtó-, művészeti-, szórakoztatói-, és

kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények és versenyek szervezése és lebonyolítása és ezzel

 összefüggő bírálói tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés) az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén.

 45    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén szellemi tulajdonjogok

figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultáció, szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 17 03448

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 17 03495

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Sebők Andrea, Göd (HU)

 Sebők László, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (fagylaltozó, cukrászda, kávézó, étterem).

 ( 210 ) M 17 03613

 ( 220 ) 2017.11.07.

 ( 731 )  MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajthó Ádám, Győr

 ( 541 ) UNIOIL

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03615

 ( 220 ) 2017.11.08.

 ( 731 )  Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bíro Balázs György, Kaposvár

 ( 541 ) V4 Future Sports Festival

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

 ( 210 ) M 17 03616

 ( 220 ) 2017.11.08.
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 ( 731 )  MCS Vágóhíd Zrt. 100%, Mohács (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 03739

 ( 220 ) 2017.11.20.

 ( 731 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JUMBO

 ( 511 ) 5    Ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; glükóz étrend-kiegészítők, kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt

étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint, kreatint, karnitint,

vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,

étrend-kiegészítők; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy

aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; protein étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálék-kiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények étel-kiegészítők

formájában; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin

étrend-kiegészítők; protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy

kondroitin alapú élelmiszerek sportolók számára, nem gyógyászati használatra; proteint, kreatint, karnitint,

vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek;

protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú

élelmiszerek; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy

 aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek.

 29    Protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú

élelmiszerek sportolók számára; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványianyagokat, kondroitint,

glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-,

aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek; proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi

anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint, kreatint,

karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálék-kiegészítők; tej és tejtermékek; tejpor; tejsavó;

 kókuszreszelék; szója chips.

 30    Csokoládé; csokoládés italporok; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; vanília [ízesítőszer]; édesítőszerek; cukorpótlók; kukoricakeményítő étkezési célra; zabliszt;

karamell; energiaszeletek; csokoládé szeletek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; gabonaszeletek; búzaalapú

müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; tejturmix

 alapok[ízesítőszerek/aromák].

 32    Készítmények italokhoz; esszenciák italok előállításához; szójaalapú italok, nem tejpótlók; vitamintartalmú

italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás

 italok.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan:

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítő enzimek, glükó zétrend-kiegészítők, kazein étrend-kiegészítők,

lecitin étrend-kiegészítők, szójafehérje étrendkiegészítők, emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények, proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi
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anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint,

kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, protein étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálék-kiegészítők,

vitamin kiegészítők, vitamin és ásványi anyag kiegészítők, vitaminok és vitamin-készítmények, vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények étel-kiegészítők formájában, ásványi táplálék-kiegészítők

emberi fogyasztásra, étrend-kiegészítők karnitinből, glükózamin étrend-kiegészítők, protein-, kreatin-, karnitin-,

vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek sportolók számára,

proteint, kreatint, kamitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint, glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó élelmiszerek, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy

kondroitin alapú élelmiszerek, proteint, kreatint, karnitint, vitaminokat, ásványi anyagokat, kondroitint,

glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, tej és tejtermékek, tejpor, tej savó,

kókuszreszelék, szója chips, csokoládé, csokoládés italporok, ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok], kakaó,

kakaóalapú italok, kakaóitalok tejjel, vanília [ízesítőszer], édesítőszerek, cukorpótlók, kukoricakeményítő

étkezési célra, zabliszt, karamell, energiaszeletek, csokoládé szeletek, proteinnel dúsított

csokoládészeletek,gabonaszeletek, búzaalapú müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez,

szénhidrátalapú élelmiszer, tejturmix alapok [ízesítőszerek/aromák], készítmények italokhoz, esszenciákitalok

előállításához, szójaalapú italok, nem tejpótlók, vitamintartalmú italok, energiaitalok, koffeintartalmú

 energiaitalok, azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok.

 ( 210 ) M 17 03797

 ( 220 ) 2017.11.24.

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

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) COMPRESSED FOAM

 ( 511 ) 9    Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

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

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

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

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

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

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

 lélegeztetéshez.

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

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

 készülékek karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 41    Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltókészülékek

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

 szervezése és lebonyolítása.

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

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

 vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.

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

 ( 210 ) M 17 03831

 ( 220 ) 2017.11.28.

 ( 731 )  Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 1/1, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bukli Ádám, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; élő előadások bemutatása;

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

levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés;

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

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

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott

kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 03933

 ( 220 ) 2018.01.25.

 ( 731 )  IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém tároló szerkezetek.

  20    Kerékpár tárolók.

  39    Kerékpár tároló üzemeltetése, kerékpárok tárolása

 ( 210 ) M 17 03942

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Film Tec Corporation, Edina, Minnesota (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAPTEC

 ( 511 )  11    Vízkezelő berendezések, vízszűrő egységek és fordított ozmózisos egységek; vízszűrők és tisztítóegységek,

 cserélhető betétek és szűrők.

 ( 210 ) M 17 03944

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  "VILLA MEDICI" Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Tamás, Veszprém

 ( 541 ) Villa Medici Hotel, Étterem, Panzió

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; szállodai

 üzletvezetés.

 41    Bálok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; partik tervezése (szórakoztatás); szabadidős

létesítmányek üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásolásához; szállásfoglalás; szállodai

 szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz; vendéglátás.
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 ( 210 ) M 17 03952

 ( 220 ) 2017.12.08.

 ( 731 )  Neuron Software Ltd. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bodrogközi László, Debrecen

 ( 541 ) Gamification

 ( 511 ) 9    Adaptív szoftverek; adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek grafikai ábrázolásokhoz;

adatfeldolgozó szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes

szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; adattároló programok; adattárolók [szoftverek]

számítógépes használatra; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;

alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz; applikációs szoftver; cms szoftver

[tartalomkezelő rendszer]; játékhasználatot lehetővé tevő számítógépes szoftverek; képzési szoftverek; közösségi

szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások adatok

továbbításához; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető mobilalkalmazások

információk kezeléséhez; mobil szoftverek; mobil alkalmazások; mobiltelefon-szoftverek; munkafolyamat

alkalmazások; munkafolyamat-szoftverek; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; oktatási

szoftverek; oktató szoftverek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (api); számítógépes szoftverek üzleti célokra; tanulói

 szoftverek.

 ( 210 ) M 17 03956

 ( 220 ) 2017.12.11.

 ( 731 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdei Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Mr. Gay Hungary

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az

 interneten; versenyek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése.

 ( 210 ) M 17 03968

 ( 220 ) 2017.12.12.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Sörtársaság

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

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

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

 áru).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 03999

 ( 220 ) 2017.12.14.

 ( 731 )  Wang Lili, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Purple panda

 ( 511 )  20    Műanyag dobozok csomagoláshoz; műanyag edények csomagoláshoz; összeállított csomagolódobozok

[műanyagból]; szállítódobozok (nem fémből); ételcsomagoláshoz használt műanyag tálcák [tárolók]; átlátszó

 ételdobozok, tárolók kereskedelmi csomagolás céljára.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 04042

 ( 220 ) 2017.12.18.

 ( 731 )  Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Rieden Ildikó Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

 szabadidős létesítmények üzemeltetése, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

  43    Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 04054

 ( 220 ) 2017.12.19.

 ( 731 )  Pureco Kft. 40%, Budapest (HU)

 Fővárosi Vízművek 60%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Ivóvíz előállítását szolgáló víztisztító egységek; víztisztító berendezések, készülékek és gépek;

 berendezések szennyvíz tisztításához.

  37    Vízkezelő berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

  40    Helyszíni víztisztító szolgáltatás; vízkezelés és víztisztítás; víztisztító berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 04125

 ( 220 ) 2017.12.26.

 ( 731 )  Fehérvár AV19 Sport Club, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Gál Péter Pál, Csopak

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok;

elektronikus menetrendek; exponált diák, diafilmek; exponált, érzékenyített reprografikus filmek; exponált,

érzékenyített reprografikus lemezek; exponált mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; holografikus filmek;

hologramok; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető telefonos csengőhangok; média tartalmak; mágneses felvételek; műsoros cd-lemezek; műsoros

kazetták; műsoros lemezek; műsoros mágneses adathordozók; optikai felvevő anyagok; optikai lemezfelvételek;

rögzített adatállományok; rögzített adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; számítógépes

adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

 szoftverek.

 16    Építészeti makettek; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve vagy
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anélkül; festmények reprodukciói; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kalligrafikus

munkák; kartonból készült figurák; képek; litografált műtárgyak; metszetek; metszetek és ezek reprodukciói;

művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; művészi vésetek; nyomatok [metszetek];

papírból készült figurák; papírfigurák; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;

portrék, arcképek; rajzok; rézkarcok, gravűrök; színes olajnyomatok; szitanyomatok; szobrocskák, figurák

papírmaséból; vízfestmények, akvarellek; a grafikai iparban használatos papírok; ajándékcsomagoláshoz

papírmasni; barna papírok, kraftpapírok; ceruzák; fényképtartók; írószerek; papír kitűzők; papír asztaldíszek;

papírmasnik ajándékcsomagoláshoz; sablonok, stencilek; ajándékcsomagoló fólia; ajándékcsomagoló papír;

ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók; általános célú műanyag

zsákok; áruszállításra használt papírkartonok; bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból;

csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló papírok;

csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyagok; csomagolópapír; dekoratív

papírmasnik csomagoláshoz; díszes csomagolópapír; fémes ajándékcsomagoló; gyűjthető kártyák tárolására

szolgáló műanyag lapok zsebekkel; műanyag ajándékcsomagolók; papír ajándékkísérők; papír ajándéktasakok,

zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok; papírból

készült nyomtatott csomagolóanyagok; jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; jegyzettömbök letéphető lapokkal;

 papírszalagok számológépekhez; üres jegyzetlapok.

 25    Alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsórészek

[ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú

szabadidős nadrágok; bokazoknik; bomberdzsekik; bőrövek; bőrövek [ruházat]; csúszásgátló zoknik; derékszíjak,

övek; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; egyenruhák; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;

esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; farmerdzsekik; farmerkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás

felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;

férfi kabátok; férfi, női és gyermek ruházat; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; gyermek felsőruházat;

gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; halloween-jelmezek; hamis garbó nyakú

felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; hétköznapi, utcai viselet; hivatalos viselet;

hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kesztyűk; körsálak [ruházat]; környakas

pulóverek; kötött kesztyűk; kötött dzsekik, kabátok; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötöttáruk [ruházat];

melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók;

melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;

melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mezek; mezek, sporttrikók,

egyberészes fürdőruhák; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágok; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű;

nyakbavalók; nyakkendők; nyaksálak; nyaksál; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon

melegítők; nyomtatott pólók; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek;

pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok

[ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sport

felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák

és -mezek; sportruházat; sportzokni; sportzoknik; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat;

szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szélálló öltözék; szélálló ruházat;

széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; téli

kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; termo zoknik; topok [ruházati cikkek]; tréningalsók; tréningruha

felsők, melegítő felsők; trikók; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan

 trikók; v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek; vászon ruházat; zoknik; zoknik és harisnyák; jégkorong mezek.

 28    Edző felszerelések sportoláshoz; hokiütők; hokikorongok; hokikesztyűk; hokikapuk; jégkorong-kapus
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 védőfelszerelések; jégkorong ütők; jégkorongkorcsolyák.

 32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; búzasör; ízesített sörök;

kézműves sörök; malátasör; sörök; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem

gyógyászati használatra]; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; ízesített

szénsavas italok; izotóniás italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás italok [nem

gyógyászati célokra]; kávé ízesítésű üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok; tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok;

 vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; víz; vizek.

 33    Asztali borok; édes borok; eperbor; fehérbor; forralt bor; forralt borok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

 habzóbor, pezsgő; rozé borok; vörösbor.

 35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; célzott marketing; címlisták készítése

közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális reklámszolgáltatások; direkt

marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások

megbízásából; eseménymarketing; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba

hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik

személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetésszervezés; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom

optimalizálása; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása;

kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kereskedelmi marketing [nem értékesítés];

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak

nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; keresőoptimalizálás; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási

céllal; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények

promóciója; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;

márkatesztelés; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése;

marketing információk nyújtása; marketing információk; marketing információk szolgáltatása; marketing

kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
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marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás

keretében; marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;

marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; média

beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; merchandising

szolgáltatások; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online

reklámozás; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával;

promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és

marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése

harmadik felek számára; reklám szórólapok elkészítése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;

reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,

kiadása és terjesztése; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok

előkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámok elkészítése; reklámok

előkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámozás bannerekkel; reklámozás,

hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások

számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási

szolgáltatások; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; sportversenyek és -események promóciója; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri

reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés;

szponzorok felkutatása; szponzorok felkutatásával kapcsolatos szaktanácsadás; telefonmarketing szolgáltatások

[nem értékesítés]; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése

 reklámozási célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; weboldalakként használt reklámok összeállítása.

  41    Jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez.

 ( 210 ) M 17 04137

 ( 220 ) 2017.12.28.

 ( 731 )  Kovács László, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú

 alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; szeszes italok.

 41    Bálok szervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

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

partik tervezése [szórakoztatás]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; helyfoglalás show-műsorokra; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
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oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 sportversenyek rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szerencsejátékok.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 04140

 ( 220 ) 2017.12.28.

 ( 731 )  Ambrus Zoltán, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 18 00013

 ( 220 ) 2018.01.03.

 ( 731 )  Csíkszerda Egyesület, Agárd (HU)

 ( 740 )  Borbás Réka, Budapest

 ( 541 ) Kórusok éjszakája

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók, DVD, CD.

  25    Ruházati termékek, pólók, vászontáska.

  41    Kulturális tevékenység, zenés programok szervezése.

 ( 210 ) M 18 00017

 ( 220 ) 2018.01.04.

 ( 731 )  Foch Attila, Nyúl (HU)

 Kiss Tibor, Gősfa (HU)

 ( 541 ) ZENE-VÁR

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, TV műsor, zenés TV programok.

 ( 210 ) M 18 00023

 ( 220 ) 2018.01.05.

 ( 731 )  Csiba Gábor Tamás, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Strassburger Gyula, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00027

 ( 220 ) 2018.01.04.

 ( 731 )  Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00028

 ( 220 ) 2018.01.05.

 ( 731 )  Springer & Jacoby Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 6:3 SPORT

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 00029

 ( 220 ) 2018.01.05.

 ( 731 )  Springer & Jacoby Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 18 00030

 ( 220 ) 2018.01.08.

 ( 731 )  Dentalumina Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi, készülékek és műszerek; műfogak; fogpótlások; fogszabályozáshoz használt

 eszközök és berendezések; fogvédők; fogászati célok.

 35    Kereskedelmi ügyeletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termékek és szolgáltatási

 bemutatók szervezése, üzleti információk, kereskedelmi képviseleti szolgáltatások.

  41    Orvosi, fogorvosi, fogtechnikusi szakképzések és oktatások; szakkönyvek, szakjegyzetek készítése.

  44    Orvosi szolgálatatások, fogászati szolgáltatások, fogtechnikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00048

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Fehér András 50%, Budakalász (HU)

 Vrabecz János 50%, Albertirsa (HU)

 ( 541 ) WANNABE

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai mulatók

szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

 jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez.

 43    Vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00049

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Lev Levandovsky Tal 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 00054

 ( 220 ) 2018.01.09.

 ( 731 )  Varga Péter 100%, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; ingatlanokkal kapcsolatos reklámok, ingatlanokkal

 kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, ingatlannal kapcsolatos biztosítás és pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

 36    Ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos ügyletek

és szolgáltatások; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlantanácsadás;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; kereskedelmi

ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi szolgáltatások

ingatlan megbízásból történő eladásához; ingatlanok értékbecslése; ingatlanérték-becslés; ingatlan értékelés;

 ingatlan értékbecslés.

 ( 210 ) M 18 00128
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 ( 220 ) 2018.01.16.

 ( 731 )  PatikaMax Korlátolt Feleősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek

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

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

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

 részére.

 ( 210 ) M 18 00153

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Tóth Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazásprogramozó

interfészekként vaió használatra (API); alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek szoftveralkalmazások

építéséhez; online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy

információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése,

megjelölése/címkézése, blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, velük

kapcsolatos érzelmek jelzése, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb

módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és

videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek;

fényképek, képek és audio, videó és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti

szűrőkkel és kiegészített valóság (AR) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi

címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez,

szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez, megosztásához és tárolásához; a felhasználók számára

elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé

tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és

emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftverek; elektronikus

játékszoftver; videojáték-szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására

szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint közösségi hálózatépítési célból;

szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő

szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és

információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftver

virtuális közösségeken belüli csoportok létrehozására, kezelésére és elérésére; szoftver az emberi és az Al

(mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködés és kommunikáció megkönnyítésére; szoftverek

betöltött képek, hang-, audiovizuális és videó tartalmak, ill. a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok

megtekintésére és azokkal kezelésére; alkalmazás programozási felület (API) az Al (mesterséges intelligencia)

platformok fejlesztéséhez; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes program; számítógépes szoftver

elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az

interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-, videó- és szöveg feldolgozásra;

közösségi hálózati tartalmak kezelésére szolgáló szoftver, a virtuális közösséggel való kommunikációra, valamint
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a képek, audio, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek, üzenetek, megjegyzések,

reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ átadására; ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver;

 üzenetküldő szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és

reklámszolgáltatások, elsősorban médiatervezés és médiavásárlás mások megbízásából; konzultációs

szolgáltatások a reklám és marketing területén; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi

vásárok rendezése; kereskedelmi információk gyűjtése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és

lebonyolítása; harmadik fél szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások

értékesítői számára; on-line eszközök biztosítása eladók és vevők összehozása céljából; üzleti hálózatépítés;

reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban; kategorizált reklámfelületek biztosítása a

számítógépes világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok

biztosítása az apróhirdetések területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok

kiadása, amelyek beválthatók termékekre vagy szogláltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a

közfigyelem felhívása a jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius

tevékenységek fontosságára; elektronikus médián keresztül történő reklámozás; ügyfélkapcsolat-menedzsment;

reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások

számára; reklámszolgáltatások, nevezetesen online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti menedzsment;

üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció;

médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; reklámanyagok tervezése mások

 számára.

 38    Távközlés; hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs

fórumok biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit

más helyi vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre

bocsátása; hozzáférés segítése harmadik fél weblapjaihoz vagy más elektronikus tartalomhoz általános

bejelentkezéssel; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; audio-, szöveg- és videoközvetítési szolgáltatások a számítógépes vagy más kommunikációs

hálózatokon keresztül; voice over Internet protocol (VOIP) szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások;

hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a közösségi hálózatok területén; peer-to-peer (egyenrangú

hálózati) fotómegosztó és adatmegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, grafikák és

hanganyagok elektronikus továbbítása az internethasználók körében; telekommunikációs és peer-to-peer hálózati

számítógépes szolgáltatások, nevezetesen képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok,

szövegek, üzenetek, reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ elektronikus továbbítása; videó,

audiovizuális és interaktív audiovizuális tartalom közvetítése és élö közvetítése az interneten keresztül;

telekonferencia; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatátviteli és vétel szolgáltatások

telekommunikációs hálózatokon keresztül; mobiltelefon-kommunikációs szolgáltatások; webes üzenetküldés;

azonnali üzenetküldő szolgáltatások; hang, adat, hang, videó, szöveg és grafika elektronikus cseréje az interneten

 és a távközlési hálózatokon keresztül.

 41    Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és videó megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások

mások számára; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív és többjátékosos és egyjátékosos

játékszolgáltatások számítógépes vagy kommunikációs hálózatokon keresztül játszott játékokhoz kapcsolódóan;

online források biztosítása szoftverfejlesztők számára; verseny szervezése és ösztönző jutalomprogramok

szoftverfejlesztők számára; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek, folyóiratok, hírlevelek és

elektronikus kiadványok kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek felhasználó
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által meghatározott tartalmat tartalmaznak; szórakoztatási szolgáltatások, főként virtuálisvalóság-játékok

biztosítása; interaktív szórakoztatási szolgáltatások és virtuálisvalóság-tartalmak; online virtuális valóságos

játékok biztosítása; online kiterjesztett valóság játékok szolgáltatása; online kevert valóság játékok biztosítása;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák és szemináriumok szervezése és bonyolítása a mesterséges

intelligenciával és a "dolgok internetével" kapcsolatban; online játékok biztosítása; online játék szoftver

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások, főként interaktív játékok biztosítása; oktatás; képzés biztosítása; sport

 és kulturális tevékenységek.

 42    Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő

bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők

(kere sőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez;

közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint hang- és videoanyagok, fényképek,

szövegek, tartalom; és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói (ASP)

szolgáltatások, beleértve mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek biztosítása,

amelyek lehetővé tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a

kommunikációs hálózatokon keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek

küldésére és fogadására szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális

számítógépes hálózaton keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) szolgáltatások; mobil szoftver alkalmazások elérhetővé tétele, fejlesztése, értékelése, tesztelése és

karbantartása hordozható számítástechnikai eszközök számára; egyszeri bejelentkezés használatán alapuló

felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftverháttér nyújtása e-kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására;

elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, ill. elektronikus csekk-tranzakciók hitelesítési szolgáltatásainak

biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló szoftvertechnológiával; olyan alkalmazásprogramozási felület (API)

biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti monetáris tranzakciókat az interneten

keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; platform mint szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat

tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók

végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész (API) szoftver biztosítása hang-, videó-, kép-, szöveg-,

tartalom- és adatátvitelhez elektronikus üzenetküldéshez és adattovábbításhoz; szoftverek elektronikus

üzenetküldéshez; nyomon követési szolgáltatások; szoftverek biztosítása nyomkövetési szolgáltatásokhoz;

alkalmazás szolgáltató (ASP), amely szoftvereket tartalmaz nyomon követési szolgáltatásokhoz; szoftver

biztosítása a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más felhasználókkal folytatott

tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi élet és úticél követéséhez;

alkalmazásszolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a

közösségi élet és úticélok követését; szoftverek biztosítása rendelések és foglalások lebonyolításához;

helymeghatározó szoftver biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének

keresésére, meghatározására és megosztására; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely helymeghatározó szoftverrel

rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére,

meghatározására és megosztására; szoftverek biztosítása emberek és az Al (mesterséges intelligencia) platformok

közötti interakció és kommunikáció megkönnyítésére; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket

tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik az emberek és az Al (mesterséges intelligencia)

platformok közötti együttműködést és kommunikációt; kiterjesztett valóság és virtuális valóság effektek tervezése

fényképek, képek, videók és audiovizuális tartalmak módosításához; "platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely

szoftverplatformokat tartalmaz hirdetések vásárlására és terjesztésére; szoftverek biztosítása fényképek, képek és

hang-, videó- és audiovizuális tartalom módosításához fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (AR)

effektekkel, melyek főként grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék,

hiperhivatkozások; "platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely szoftveres platformot biztosít közösségi

hálózatba való bekapcsolódásra, a közösségi hálózati tartalmak kezelésére virtuális közösség létrehozására és a

képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek, üzenetek, hirdetések,
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kommunikáció és információ továbbítására; személyi asszisztens szoftver biztosítása; szociális asszisztens

szoftver biztosítása; olyan online szolgáltatások nyújtása, amelyek nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatát teszik lehetővé elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek, elektronikus figyelmeztetések és

emlékeztetők, valamint fényképek, képek, grafikák, adatok, hangok, videók és audiovizuális tartalmak küldésére

és fogadására a számítógépes és a kommunikációs hálózatokon keresztül; nem letölthető számítógépes szoftverek

ideiglenes használata a hangalapú internet protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások, videohívások, szöveges

üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózati szolgáltatások nyújtásának

megkönnyítésére; Internetes protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások, videohívások, szöveges üzenetek,

elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózatok szolgáltatásainak engedélyezésére vagy

megkönnyítésére szolgáló szoftvereket tartalmazó alkalmazás-szolgáltatás (ASP) szolgáltatások; számítógépes

szolgáltatások, nevezetesen információk nyújtása a technológia és a szoftverfejlesztés területén; az interneten és a

kommunikációs hálózatokon keresztül; szoftverek biztosítása fényképek készítéséhez és szerkesztéséhez, videók

rögzítéséhez és szerkesztéséhez; alkalmazásszolgáltatás (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek

lehetővé teszik vagy megkönnyítik a fényképek készítését és szerkesztését, valamint a videók rögzítését és

szerkesztését; szoftverfejlesztés; online szoftver biztosítása; alkalmazásszolgáltatás, nevezetesen alkalmazások,

szoftverek, webhelyek és adatbázisok biztosítása, fejlesztése és karbantartása a vezeték nélküli kommunikáció, a

mobilinformáció-hozzáférés és a távoli adatkezelés területén a vezeték nélküli tartalmak kézbesítésére kézi

számítógépek, laptopok és mobil elektronikus eszközök számára; alkalmazásszolgáltatás (ASP); olyan online

lehetőség biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feltölthessenek, módosíthassanak és

megoszthassanak audio-, videó-, fényképfelvételeket, szövegeket, grafikákat és adatokat; szoftver és

alkalmazások biztosítása ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRIVI); ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrel

rendelkező alkalmazás-szolgáltatás (ASP); számítógépes szolgáltatások, főként alkalmazás-szolgáltatás, amely az

 ügyfélkapcsolat kezelésére (CRM) szolgáló alkalmazásprogramozási felületet (API) biztosítja.

 45    Közösségi hálózati szolgáltatások; concierge szolgáltatások nyújtása mások számára, nevezetesen szállások

foglalása, vásárlások megkönnyítése, szállítás-szervezés, kérés szerint személyes beállítások készítése,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások, egyedi igények kielégítésére szolgáló ügyfél-specifikus

információk biztosítása, valamint elektronikus emlékeztetök és értesítések biztosítása; online közösségi hálózati

szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások; azonosító hitelesítési szolgáltatások; üzleti azonosítási

 hitelesítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00265

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  Apparel Company Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 00267

 ( 220 ) 2018.01.26.

 ( 731 )  HOTEL ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Residence Ozon

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00303

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Doremi Today Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tausz Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Biológiailag lebomló papírpép alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez; bevásárló szatyor, táska;

 csomagolóanyagok élelmiszerekhez.

  35    Éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

  39    Árucsomagolás; csomagolás; csomagolási szolgáltatások; élelmiszercsomagolás.

 ( 210 ) M 18 00304

 ( 220 ) 2018.01.30.

 ( 731 )  Doremi Today Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tausz Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Bevásárló szatyor, táska; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; csomagolóanyagok.

  39    Árucsomagolás; csomagolás.

  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00332

 ( 220 ) 2018.02.01.

 ( 731 )  FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Always Wild

 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz

tartók; atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák;

bőr levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;

kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska
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[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó

kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.

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

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap; táska; pénztárca;

ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; aprópénz tartók;

atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr

levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák

utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,

pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; guruló táskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;

hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;

kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kerekes

bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek [kis

utazóládák]; kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;

műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák [táskák]; nagyméretű bőr útitáska

[portmanteaux]; neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,

tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;

övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok

táborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok; utazó

kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők;

bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok [táskákhoz]; vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók;

 ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 00347

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Harmados Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    GPS készülékek.

  12    Lopásgátló eszközök járművekhez, autóriasztó berendezés, GPS védelem.

  37    Riasztóberendezés beszerelés, biztonságtechnikai berendezés beszerelés és karbantartás.

 ( 210 ) M 18 00355

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00389

 ( 220 ) 2018.02.06.

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

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SAMSARA HOTEL

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

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

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

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és

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

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás;
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szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, üdülök; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00391

 ( 220 ) 2018.02.07.

 ( 731 )  Zeng Wanli, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00397

 ( 220 ) 2018.02.08.

 ( 731 )  dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Salah, Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) SKYSHARD

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00401

 ( 220 ) 2018.02.08.

 ( 731 )  Dudás Lajos 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szilas Néptáncegyüttes

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

 ( 210 ) M 18 00412

 ( 220 ) 2018.02.09.

 ( 731 )  Kiss Katalin Enikő, Budapest (HU)

 Kovács Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Kerékpármosás, karbantartás, szerelés, kenés.

 ( 210 ) M 18 00449

 ( 220 ) 2018.02.13.

 ( 731 )  Csipai Roland Zoltán 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; média tartalmak; hologramok; műsoros lemezek; műsoros kazetták; műsoros cd-lemezek;

mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); optikai lemezfelvételek; optikai felvevő anyagok; rögzített adatállományok;

rögzített adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; számítógépes szoftver programok;

számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; szoftverek; elektromos vagy elektronikus

telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok;

előprogramozott lemezek; exponált diák, diafilmek; exponált mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; hologramok

termékek eredettanúsításához; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető telefonos csengőhangok; mágneses felvételek; műsoros mágneses adathordozók;
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számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek; tárolt tipográfiai betűképeket tartalmazó

 adathordozók.

 35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

standok bérbeadása; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; baseball játékok reklámozása; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz];

digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eladási promóciós

szolgáltatások, nevezetesen különböző távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a

szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és vásárolni; eladó gépjárművek meghirdetése interneten

keresztül; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális

média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából;

értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek

gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és

szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok

szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;

harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési

szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki

tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása

céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a

közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az

egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; a filozófia oktatásával kapcsolatos reklámozás; a filozófiai

 képzés promóciója.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása;
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elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem

letölthető); elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető);

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus

publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak

kiadása; évkönyvek kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; francia borokkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; gyógyászati kiadványok megjelentetése;

gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos

tudományos cikkek megjelentetése és kiadása; gyógyszerészeti készítmények klinikai kísérletei során kapott

eredményeinek megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása;

hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; interneten

közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi

ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek

szerkesztése; ismertetők kiadása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó

nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel

kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés

(könyv -); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; kiadványok megjelentetése; kiadói

szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási

szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; naptárak kiadása; napilapok

multimédiás megjelentetése; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;

nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok

kiadása és szerkesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási szövegek kiadása; poszterkiadás; riporteri szolgáltatások; számítógépes játékok

megjelentetése; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online magazin biztosítása;

számítógépes kiadói szolgáltatások; színházi szövegkönyvek kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás;

szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;

szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével;

szövegek kiadása; tankönyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; zenei szövegek kiadása; zenei művek publikálása;

web-es újságok megjelentetése; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok

megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; tudományos információs folyóiratok kiadása;

 tudományos munkák közzététele.

 ( 210 ) M 18 00453

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Dolina Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  7    Ködképző berendezés; fúvóberendezés; mezőgazdasági eszköz, nem kézzel működtetett.

  11    Légnedvesítő berendezés.

 ( 210 ) M 18 00454

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Arany Gábor, Mezőhék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Mézek; gyógyfüves mézek; propolisz; aszalt gyümölcsöket, magvakat, csonthéjas magvakat tartalmazó

 mézek.

  31    Virágporok, nyers virágporok.

 35    Mézek; gyógyfüves mézek; propolisz; aszalt gyümölcsöket, magvakat, csonthéjas magvakat tartalmazó

 mézek, virágporok, nyers virágporok kereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00455

 ( 220 ) 2018.02.14.

 ( 731 )  Ventilátorház Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Ventilátorok, szellő ventilátorok.

 35    Ventilátorok, légtechnikai termékek, fürdőszoba és WC kisventilátorok, ablakventilátorok,

axiálventilátorok, csőventilátorok, centrifugál ventilátorok, centrifugál ventilátorok sav és lúgálló kialakításban,

robbanásbiztos ventilátorok, tetőventilátorok, csatornaventilátorok, hangcsillapított ventilátorok, kandalló

ventilátorok, mennyezet ventilátorok, műszerventilátorok, légtisztító ventilátorok, nagykonyhai páraelszívó

ventilátorok, központi elszívók, hővisszanyerő szellőztető berendezések, kézszárítók, ipari és háztartási csövek,

alumínium flexibilis légcsatornák, fém és műanyag idomok, rácsok, légszelepek, zsaluk, pillangószelepek,

visszacsapó szelepek, fűtőbetétek, tűzvédelmi termékek, tűzvédelmi csappantyúk, tűzvédelmi rácsok,

páramentesítők, hangcsillapítók, rögzítőbilincsek, szűrődobozok és szűrő anyagok, szerelő ajtók, szerelési

anyagok, tetőátvezetők, tető sapkák, szabályzó eszközök és elektronikai eszközök, fűtőventilátorok,

légbeeresztők, huzatfokozók, konyhai páraelszívók, tűzvédelmi légszelepek, fordulatszám szabályzók,

szagelszívók, légbeeresztők, résszellőzők, elosztó dobozok, pillangószelepek, motoros

 pillangószelepek,anemosztátok, laposcsatornák kereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00499

 ( 220 ) 2018.02.19.

 ( 731 )  Matmazel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 00532

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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).

 ( 210 ) M 18 00543

 ( 220 ) 2018.02.20.

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

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

 ( 541 ) Drum-Line Dobos Tehetségkutató

 ( 511 )   15    Dobok, ütőshangszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 18 00544

 ( 220 ) 2018.02.20.

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

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Dobok, ütőshangszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 18 00549

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  SCHMIDT Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).
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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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00551

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 00552

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vigadó Palota

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 18 00555

 ( 220 ) 2018.02.20.

 ( 731 )  Kozmáné Hornyák Ildikó, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

 anyagok.

  28    Játékok és játékszerek.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 18 00560

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Izsáki Házitészta Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Generációkon át

 ( 511 )   30    Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták.

 35    Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták kis és nagykereskedelme,

 az ehhez kapcsolódó kereskedelmi adminisztrációs és irodai munkák.

 ( 210 ) M 18 00561

 ( 220 ) 2018.02.21.
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 ( 731 )  Csákvári József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Természetes alapanyagú kozmetikumok; kozmetikai cikkek; gyógyszappanok; kozmetikai bőrápoló szerek;

 masszázs gélek nem gyógyászati célokra; olajok; kenőcsök és balzsamok kozmetikai célokra.

5    Gyógynövény alapú gyógyászati készítmények; gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású

illóolajok; balzsamok és balzsamkészítmények gyógyászati használatra; fájdalomcsillapító krémek; gyógyhatású

 krémek bőrre; fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 18 00563

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gesund - Vital - Fit - Enerix

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00564

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Natural Max GmbH, Grünwald (DE)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gesund - Vital - Fit - Vitalix

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00565

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Vászolyi Sajtmanufaktúra Kft., Vászoly (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 ) SZENT MÁRTON SAJT

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 18 00566

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Nautis Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) nautis

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00567
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 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Nautis Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) nautis hotel

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00568

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  BERTA-KERT Kft. 100%, Révleányvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és virágok;

 hagymák, palánták és magok ültetéshez.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00598

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Lahners LLC, Wilmington (US)

 ( 740 )  FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPARK

 ( 511 ) 9    Elektronikus kiadványok, többek között letölthető elektronikus kiadványok könyvek, magazinok és

folyóiratok formájában a regényirodalom, ismeretterjesztő irodalom és televíziós szórakoztatás területén;

hangoskönyvek a regényirodalom, ismeretterjesztő irodalom és televíziós szórakoztatás területén; lemezen,

szalagon és elektronikus formában rögzített mozifilmek és tévéműsorok; berendezések elektronikus terjesztéshez,

elektromos berendezések tévéműsorok készítéséhez;; vezeték nélküli internet-hozzáférésen keresztül szöveg,

képek és hang fogadására, továbbítására és olvasására szolgáló hordozható elektronikus eszközök;

hangoskönyvek; elektronikus könyvek; zenét és hangoskönyveket tartalmazó letölthető MP3-állományok,

MP3-felvételek, MP4-állományok,MPp4-felvételek, digitális audioállományok, digitális multimédiaállományok

és podcastok; képeket, fényképeket, magazinokat, újságokat, hírleveleket és időszakos kiadványokat tartalmazó

elektronikus kiadványok, mindezek televíziós szórakoztatással kapcsolatban; videokamerák; DVD-lejátszók;

digitális videolemez (DVD) felvevők; távirányítók DVD-írókhoz és -lejátszókhoz; távirányítók

videolemez-felvevőkhöz és -lejátszókhoz; rögzítő eszközökhöz való távirányítók; digitális audiolejátszók;

hangfelvevők; DVD-lejátszók; zene felvételére, továbbítására és lejátszására szolgáló hordozható készülékek;

videó felvételére, továbbítására és lejátszására szolgáló hordozható készülékek; videó felvételére, továbbítására és

lejátszására szolgáló egyéb készülékek; monitorok tévékészülékekhez; tévékészülékek [televíziók] és

televízióadók; televíziókészülékekhez való távirányítók; televízió-hangoló; rádiókhoz való távirányítók;

számítógépes, elektronikus és videojáték felszerelések; iskolai és oktatási elektronikus készülékek és eszközök;

rádiós és televíziós adó- és vevőkészülékek; játékvezérlők; filmfelvevő gépek és berendezések; dekóderek

televíziókészülékekhez; televíziós adók és vevők; elektronikus szabályzók, vezérlők; elektronikus vezérlők

érzékelhető visszajelzések, nevezetesen a felhasználó által érzékelhető hangok és rezgések átadására;

mozgásérzékelő távirányító egységek interaktív videojátékhoz; távirányító egységek interaktív videojátékhoz;

szülői ellenőrzési szoftverek; fülhallgatók és fejhallgatók; távvezérlők hordozható és kézi elektronikus

eszközökhöz és számítógépekhez; többféle témát feldolgozó könyvekkel, magazinokkal, újságokkal,

folyóiratokkal, hírlevelekkel, útmutatókkal, kvízekkel, tesztekkel, hírlapokkal, kézikönyvekkel és televíziós

szórakoztatással kapcsolatos letölthető audio művek, vizuális művek és audiovizuális művek; mágneses

adathordozók; telefonok, videotelefonok, fényképezőgépek, kamerák; rádióvevők; rádióadók; videokamerák;

számítógépes hardverek mikroprocesszorok kivételével, központi feldolgozó egységek, áramkörös és integrált

áramkörös számitógépes hardverek integrált telefonos kommunikáció számítógépesített globális információs

hálózattal való ellátása; telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média küldésére és

fogadására szolgáló kézi és mobil digitális elektronikus eszközök valamint szöveg-, adat-, hang-, kép- és
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videoállományok felvételére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és áttekintésére szolgáló kézi digitális

elektronikus eszközök alkatrészei és tartozékai; tartozékok és kellékek mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz és

táblagépekhez a következők formájában: borítók, tokok, bőrből vagy műbőrből készült tokok, szövetből vagy

textilből készült borítók, fejhallgatók, sztereó fejhallgatók, fülbe helyezhető fülhallgatók, sztereó hangszórók,

hangszórók, hangszórók otthoni használatra, fejhallgatók vezeték nélküli kommunikációs eszközökhöz;

sétálómagnó hangszórók; mikrofonok; telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média

küldésére és fogadására szolgáló mobil digitális elektronikus eszközök valamint szöveg-, adat-, hang-, kép- és

videóállományok felvételére, rendezésére, továbbítására, manipulálására és áttekintésére szolgáló kézi digitális

elektronikus eszközök csatlakoztatására és töltésére szolgáló készülékek; és elektronikusan olvasható, gépileg

olvasható vagy számítógéppi olvasható formátumú felhasználói kézikönyvek a fenti áruk mindegyikéhez,

 valamint ezekkel együtt árusítva.

 38    Távközlés; távközlési szolgáltatások, mégpedig letöltés nélkül hallgatható vagy nézhető és letölthető audio

és video állományok elektronikus átvitele számítógépes és egyéb kommunikációs hálózatokon; online

elektronikus hirdetőtáblák biztosítása számítógépes felhasználók közötti üzenetek átviteléhez a fogyasztói

termékinformációk területén; webcasting szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; telekommunikációs

szolgáltatások, azaz folyamatos adatátvitelű (streaming) és letölthető audió és videó és multimédiás tartalmú

fájlok elektronikus átvitele számítógépes és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül; beszéd, zene,

koncertek és rádióműsorok audió műsorszórása; vezeték nélküli szöveges és numerikus digitális üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikáció vezeték nélküli elektronikus könyvolvasókon keresztül; audio-műsorszórás és

oktatási és szórakoztató digitális média továbbítása; kommunikációs szolgáltatások szövegek, képek, audio, videó

és adatok átvitelére, gyorsítótárazására, elérésére, fogadására, letöltésére, folyamszerű átvitelére, közvetítésére,

megosztására, megjelenítésére, formázására, tükrözésére és átadására távközlési hálózatokon keresztül, internetes

fórum, online chat szobák és online közösségek biztosítása a számítógépes felhasználók közötti üzenetváltások

továbbítása céljából; hozzáférés biztosítása segédeszközökhöz vagy elektronikus eszközökhöz távközlési

csatlakozási szolgáltatások biztosítása formájában képek, üzenetek, audio-, vizuális, audiovizuális és multimédiás

művek átviteléhez e-olvasók, mobiltelefonok, okostelefonok, hordozható elektronikus eszközök, hordozható

digitális eszközök, tabletek vagy számítógépek között; audio-, vizuális és audiovizuális anyagok adatfolyamos

sugárzása az interneten vagy más számítógépes vagy kommunikációs hálózaton keresztül; online csevegőszobák,

internetes fórumok és online közösségek biztosítása fényképek, videók, szöveg, adat, képek és más elektronikus

munkák továbbításához; podcastok átvitele, webcast-ok szolgáltatása; online hálózat rendelkezésre bocsátása,

melyek révén a felhasználók tartalmakat, szövegeket, vizuális műveket, audioműveket, audiovizuális műveket,

irodalmi műveket, adatokat, fájlokat, dokumentumokat és elektronikus műveket érhetnek el és oszthatnak meg;

online hálózati szolgáltatások biztosítása, lehetővé téve a felhasználóknak tartalmak, fényképek, videók,

szövegek, adatok, képek és más elektronikus művek megosztását szórakoztatással, többek között az alábbiakkal

kapcsolatban: mozifilmek, tv, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek, színház, irodalmi művek,

sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák, művészet, tánc, musicalek,

kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejáték, fesztiválok,

múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális események, divat, multimédiás

bemutatók, történelem, nyelv, bölcsészettudományok, matematika, üzlet, tudomány, technológia, hobbik, kultúra,

sportok, művészetek, pszichológia és filozófia; weboldal biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználóknak

tartalmak, szövegek, irodalmi művek, vizuális művek, audioművek, audiovizuális művek, adatok, fájlok,

dokumentumok és elektronikus művek átvitelét, gyorsítótárazását, vételét, letöltését, folyamszerű átvitelét,

közvetítését, megjelenítését, formázását, átadását és megosztását; a felhasználók számára fényképek, videók,

szöveg, adatok, képek és más elektronikus művek küldését, tárolását, fogadását, letöltését, folyamatos sugárzását,

szórását, megjelenítését, formázását, továbbítását és megosztását lehetővé tevő weboldal biztosítása;

szórakoztatási célú online portálok biztosítása az alábbi területeken: filmek, televízió, audiovizuális művek, zene,

audio művek, könyvek, színház, irodalmi művek, sportesemények, rekreációs tevékenységek, szabadidős

tevékenységek, bajnokságok, művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, humor,
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versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejátékok, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális események,

koncertek, kiadás, animáció, aktuális események, divatbemutatók, és multimédia bemutatók; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus hirdetőtáblák rendelkezésre bocsátása üzenetek átvitelére a

számítógép felhasználók között a szórakozás témájában; interaktív csevegőszobák rendelkezésre bocsátása

széleskörű témákra vonatkozó üzenetek számítógép használók és előfizetők közötti átviteléhez; szórakoztatási

leírások és információk elektronikus átvitele számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; blogok

elektronikus kommunikációjának biztosítása; online csevegő- (chat-) szobák és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása; kommunikációra szolgáló online fórumok biztosítása az elektronikus játékok területén; számítógépes

játékok video-on-demand alapú továbbítása; információs ügynökségek szolgáltatásai; címjegyzékek biztosítása

telefonszámokhoz, üzleti címekhez, elektronikus levelezési címekhez, hálózati honlapcímekhez, emberek, helyek

és szervezetek címeihez és telefonszámaihoz; online interaktív elektronikus hirdetőtábla biztosítása a

képregények kiadása, szórakoztatás és a szórakoztatóipar területén; hang, adatok és képek elektronikus

 továbbítása globális kommunikációs hálózaton keresztül.

 41    Oktatási, képzési és szórakoztatási szolgáltatások, sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztató

szolgáltatások, azaz televíziós sorozatok; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen televízión, kábelen, az

interneten és vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon keresztül biztosított folytatásos sorozat; szórakoztatási

szolgáltatások; képek rendelkezésre bocsátása az internetről; szórakozási, szórakoztatási információk; magazinok

kiadása; online kiadványok közzététele (nem letölthető formában); elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása;

mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; zene online kiadása; videók, hangfelvételek és

játékok, többek között elektronikus játékokkal együtt használandó játékkazetták kölcsönzése; rádiós és televíziós

szórakoztatás, játékok, filmek, zene terjesztése; videók, videofelvételek készítése; televízió, televíziós időállítók

vagy rádiókészülékek, játékok, filmek, interaktív televíziós műsorok és/vagy szolgáltatások, hang- vagy

videofelvételek bérlése, lízingelése és kölcsönzése; mozifilmek forgalmazása vagy kölcsönzése; filmek, hang

vagy video továbbítására és fogadására való készülékek kölcsönzése; online tájékoztatás a szórakoztatás

területén; versenyek szervezése; minden fentnevezett szolgáltatás online módon is számitógépes adatbázisból,

interneten vagy internethez kapcsolt telefonon át; on-line módon, számítógépes adatbázisból vagy a számítógépes

világhálón nyújtott, a szórakozással vagy oktatással kapcsolatos információk a következők terén: mozifilmek,

mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók,

videók és DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és más audiovizuális művek; online (nem letölthető)

elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a következőkkel kapcsolatban: mozifilmek, mozgóképek,

dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és

DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és más audiovizuális művek; szórakoztató szolgáltatások, azaz

számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon megnézhető mozifilmek, mozgóképek,

dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók és más

audiovizuális művek; a következőkre vonatkozó információnyújtás; számítógépes hálózatokon és globális

kommunikációs hálózatokon megnézhető mozifilmek, mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós

műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k, nagy felbontású optikai lemezek és

más audiovizuális művek; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás, nevezetesen lehetőségek biztosítása a témák

széles körére vonatkozó információcserére és párbeszédre, élő rendezvények és levélben küldött információk

segítségével; számítógépes adatbázisból vagy számítógépes világhálózatról online módon biztosított,

mozgóképekhez, mozifilmekhez, dokumentumfilmekhez, filmekhez, televízióműsorokhoz, grafikákhoz,

animációkhoz és multimédiás bemutatókhoz, videókhoz és DVD-khez, nagy sűrűségű optikai lemezekhez és más

audiovizuális művekhez kapcsolódó információk; online adatbázisok rendelkezésre bocsátása a következőkre

vonatkozó általános hírek és információk kínálatával: mozifilmek mozgóképek, dokumentumfilmek, filmek,

televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k, nagy felbontású optikai

lemezek és más audiovizuális művek; kölcsönzési tevékenység, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek,

játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatások, elektronikus könyvek és

publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek, multimédiás
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felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális kommunikációs hálózaton át; bérbeadási szolgáltatások,

nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek, mozgóképek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás

bemutatók, elektronikus könyvek és kiadványok, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek,

zenei felvételek, multimédiás felvételek és számítógépes játékok bérbeadása globális kommunikációs

hálózatokon keresztül; információk, beszámolók és személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás

területén; információk, beszámolók és személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén, globális

kommunikációs hálózatokon keresztül; tájékoztatás versenyekhez és játékokhoz kapcsolódóan; díjátadó

versenyek szervezése a szórakoztatás területén mutatott kiválóság elismerésének érdekében; nem letölthető

képregények és képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; a felhasználók számára forgatókönyvek,

filmek, televíziós show-k grafikus képek és cselekmények megtekintését lehetővé tevő weboldal biztosítása;

blogokat és nem letölthető kiadványokat tartalmazó weboldal biztosítása a szórakoztatás, komédia,

forgatókönyvek, könyvek, novellák területén; a szórakoztatással kapcsolatos információkat, versenyeket,

szöveget, videót, hangot, kiadványokat tartalmazó honlapok biztosítása; hírek és információk biztosítása a

szórakoztatás területén szórakoztatással kapcsolatos információ, versenyek, szöveg, videó, hang, kiadványok

területén; televíziós, mozifilmes és szórakoztatási szemlék biztosítása; nem letölthető filmeket és videókat

tartalmazó honlap biztosítása; szaktanácsadás a szórakoztatás és a szórakoztatóipar területén; szórakoztatással,

mozifilmekkel és televíziós műsorokkal kapcsolatos tájékoztatás közösségi hálózatokon keresztül; képek

rendelkezésre bocsátása az internetről; szórakozási, szórakoztatási információk; magazinok kiadása; online

kiadványok közzététele (nem letölthető formában); elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; mágneses vagy

optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; zene online kiadása; videók, hangfelvételek és játékok, többek

között elektronikus játékokkal együtt használandó játékkazetták kölcsönzése; rádiós és televíziós szórakoztatás,

játékok, filmek, zene, interaktív reklámozás és/vagy szolgáltatások és videofelvételek terjesztése; televízió,

televíziós időállítók vagy rádiókészülékek, játékok, filmek, interaktív televíziós műsorok és/vagy szolgáltatások,

hang- vagy videofelvételek bérlése, lízingelése és kölcsönzése; mozifilmek forgalmazása vagy kölcsönzése;

filmek, hang vagy video továbbítására és fogadására való készülékek kölcsönzése; online tájékoztatás a

szórakoztatás területén; versenyek szervezése; minden fentnevezett szolgáltatás online módon is számítógépes

adatbázisból. interneten vagy internethez kapcsolt telefonon át; on-line módon számítógépes adatbázisból vagy a

számítógépes világhálón nyújtott, a szórakozással vagy oktatással kapcsolatos információk a következők terén:

mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális művek; on-line elektronikus kiadványok (nem letölthető)

rendelkezésre bocsátása a következőkkel kapcsolatban; mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek,

televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális

művek; szórakoztató szolgáltatások, azaz számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon

megnézhető mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és

multimédiás bemutatók és más audiovizuális művek; a következőkre vonatkozó információnyújtás: számítógépes

hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon megnézhető mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek,

filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás bemutatók és más audiovizuális művek;

szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás, nevezetesen lehetőségek biztosítása a témák széles körére vonatkozó

információcserére és párbeszédre, élő rendezvények és levélben küldött információk segítségével; on-line módon

számítógépes adatbázisból vagy a számítógépes világhálón nyújtott információk a következőkkel kapcsolatban:

mozgóképek, mozifilmek, dokumentumfilmek, filmek, televíziós műsorok, grafikák, animációs és multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más audiovizuális művek; kölcsönzési tevékenység, nevezetesen mozifilmek,

dokumentumfilmek, játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatások, elektronikus

könyvek és publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek,

multimédiás felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális kommunikációs hálózaton át; kölcsönzési

tevékenység, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek, játékfilmek, filmek, hangfelvételek, videojátékok,

multimédiás bemutatások, elektronikus könyvek és publikációk, videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális

videolemezek, zenei felvételek, multimédiás felvételek, és számítógépes játékok kölcsönzése globális
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kommunikációs hálózaton át; bérbeadási szolgáltatások, nevezetesen mozifilmek, dokumentumfilmek,

mozgóképek, filmek, hangfelvételek, videojátékok, multimédiás bemutatók, elektronikus könyvek és kiadványok,

videofelvételek, műsoros videokazetták, digitális videolemezek, zenei felvételek, multimédiás felvételek és

számítógépes játékok bérbeadása globális kommunikációs hálózatokon keresztül; információk, beszámolók és

személyreszabott ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén; információk, beszámolók és személyreszabott

ajánlások szolgáltatása a szórakoztatás területén, globális kommunikációs hálózatokon keresztül;

információszolgáltatás és kommentárok a szórakoztatás és oktatás területén számítógépes világhálózat

segítségével, nevezetesen tájékoztatás a zene, könyvek, filmek, mozifilmek, tévéműsorok, játékok, játékszerek,

sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és más háztartási és fogyasztási

cikkek területén; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online rögzített hanganyagok szolgáltatása a zene,

könyvek, filmek, mozifilmek, tévéműsorok, játékok, játékszerek, sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás

bemutatók, videók és DVD-k és más háztartási és fogyasztási cikkek területén; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen online szemlék, minősítések és ajánlások biztosítása a zene, könyvek, filmek, mozifilmek,

tévéműsorok, játékok, játékszerek, sportcikkek, elektronikai cikkek, multimédiás bemutatók, videók és DVD-k és

más háztartási és fogyasztási cikkek területén; szórakoztatási szolgáltatások. nevezetesen, műsoros audio-,

vizuális és audiovizuális művek részleteinek biztosítása az internet segítségével; könyvek, magazinok,

folyóiratok, irodalmi művek, vizuális művek, audioművek és audiovizuális művek megjelentetése; nem letölthető

műsoros audio-, vizuális és audiovizuális művek biztosítása vezeték nélküli hálózatokon keresztül; online

számítógépes játékok és online interaktív történetek biztosítása; online hírlevelek és blogok biztosítása az

alábbiakkal kapcsolatban: szórakoztatás, mozifilmek, TV, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek,

színház, irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák,

művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok,

szerencsejáték, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális

események, divatbemutatók és multimédiás bemutatók; könyvek, folyóiratok, és irodalmi művek kivonatainak

kiadása; és olyan vizuális környezetek biztosítása, amelyekben a felhasználók kapcsolatba léphetnek egymással

szabadidős, kikapcsolódási és szórakozási célból; információk, hírek, cikkek és ismertetők biztosítása az alábbiak

terén: szórakoztatás, többek között mozifilmek, TV, audiovizuális művek, zene, audioművek, könyvek, színház,

irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési tevékenységek, tornák, művészet, tánc,

musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek, vizuális művek, játékok, szerencsejáték,

fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek, kiadás, animáció, aktuális események,

divatbemutatók és multimédiás bemutatók, interaktív oktatási szolgáltatások számítógép-alapú és számítógéppel

segített útmutatás terén az aktuális események, oktatás, történelem, nyelv, bölcsészettudományok, irodalom,

matematika, üzlet, tudomány, technológia, hobbik, kultúra, sportok, művészetek, pszichológia és filozófia

vonatkozásában; információk, hírek, cikkek és hozzászólások biztosítása az oktatás és oktatási intézmények

területén; oktatási szolgáltatások tantermi oktatás és online távoktatás formájában aktuális események, oktatás,

történelem, nyelv, szabad művészetek, matematika, üzlet, természettudományok, hobbik, technológia, kultúra,

sportok, művészetek, pszichológia és filozófia témakörében; interaktív oktatási szolgáltatások számítógép-alapú

és számítógéppel segített oktatás formájában az alábbi témákban: aktuális események, oktatás, történelem, nyelv,

bölcsészettudományok, irodalom, matematika, üzlet, tudomány, hobbik, technológia, kultúra, sportok,

művészetek, pszichológia és filozófia; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások podcast-ek, webcast-ek és

folytatásos programok formájában hírekkel és hozzászólásokkal az alábbiak területén: az interneten vagy más

kommunikációs vagy számítógépes hálózatokon keresztül elérhető mozifilmek, tv, audiovizuális művek, zene,

audioművek, könyvek, színház, irodalmi művek, sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek, pihenési

tevékenységek, tornák, művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, komédia, versenyek,

vizuális művek, játékok, szerencsejáték, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális rendezvények, koncertek,

kiadás, animáció, aktuális események, divat és multimédiás bemutatók; műsoros audio, audiovizuális és

multimédia művek biztosítása az interneten, vagy egyéb számítógépes vagy kommunikációs hálózaton az

alábbiakkal kapcsolatban: szórakoztatás, filmek, televízió, audiovizuális művek, zene, audio művek, könyvek,
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színház, irodalmi művek, sportesemények, rekreációs tevékenységek, szabadidős tevékenységek, bajnokságok,

művészet, tánc, musicalek, kiállítások, sportoktatás, klubok, rádió, humor, versenyek, vizuális művek, játékok,

szerencsejátékok, fesztiválok, múzeumok, parkok, kulturális események, koncertek, kiadás, animáció, aktuális

események, divatbemutatók, és multimédia bemutatók; mozifilmek gyártása; filmstúdiók; rádió- és

televízióműsorok készítése, show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; stúdiószolgáltatások; színházi

produkciók; videó szerkesztés. videofilmgyártás; forgatókönyv-szövegkönyvíró szolgáltatások; filmstúdiók,

színházi produkciók; videoszalagok vágása; versenyek szervezése; rádiós és televíziós műsorújság;

klubszolgáltatások (szórakoztatás) szinkronizálás; filmek szerkesztése; zeneszerzés; stúdiószolgáltatások;

hangfelvétel készítés; szórakoztatás, vagyis számítógépes játék rendelkezésre bocsátása online módon;

szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus játékok rendelkezésre bocsátása; szórakoztató

szolgáltatások, azaz online videojátékok szolgáltatása; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül

nyújtott szolgáltatások; számítógépes játék biztosítása hálózat felhasználói számára a hálózaton történő

felhasználásra; on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való

fejlesztésével kapcsolatban; online, nem letölthető digitális játékokat, filmeket, tévéműsorokat, zenét, és egyéb,

könyveket, magazinokat, aktuális eseményekre vonatkozó híreket és szórakoztatással kapcsolatos információkat

tartalmazó szöveges, audio- és videofájlokat kínáló kereshető online adatbázis biztosítása szórakoztató célra;

szórakoztatásra vonatkozó információkat és termékismertetőket tartalmazó weboldal biztosítása az audio-,

vizuális és audiovizuális tartalmak, nevezetesen filmek, tévéműsorok, videók és zene területén; hírek és

információk biztosítása a szórakoztatás terén termékismertetőkkel és -ajánlásokkal kapcsolatban, mindezek az

audio-, video- és audiovizuális tartalmak, nevezetesen filmek, tévéműsorok, videók és zene vonatkozásában;

filmeket, tévéshow-kat, videókat és zenét tartalmazó felvételek formájában letölthető audio-, video- és

audiovizuális tartalmakat biztosító weboldal biztosítása, az internet, távközlési hálózatok és vezeték nélküli

távközlési hálózatok segítségével elérhető audio-, video- és audiovizuális tartalmakat biztosító kereshető

adatbázis biztosítása a szórakoztatás területén; szórakozással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása közösségi

hálózatokon keresztül audio-, vizuális és audiovizuális tartalmakkal kapcsolatban; szaktanácsadás a szórakoztatás

és a szórakoztatóipar területén; szórakoztatással, mozifilmekkel és televíziós műsorokkal kapcsolatos tájékoztatás

közösségi hálózatokon keresztül; a fentiekre vonatkozó tájékoztatási, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások

 nyújtása.

 ( 210 ) M 18 00617

 ( 220 ) 2018.02.22.

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

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

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

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

kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
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segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektető és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és

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

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 00620

 ( 220 ) 2018.02.27.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00643

 ( 220 ) 2018.02.27.

 ( 731 )  NKI INVEST Kft. 1/1, Nagykarácsony (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 18 00646

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Rentzné dr. Bezdán Edit, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangversenyek, koncertek

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

 szervezése; nyereményjátékok működtetése.

 ( 210 ) M 18 00654

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Resdevco Ltd. 100%, Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Budapest

 ( 541 ) CTNF

 ( 511 ) 5    Kiegészítő szerek (adjuvánsok) orvosi, gyógyászati célokra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.

 ( 210 ) M 18 00655

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Grepton Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Grepton

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00656

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Tóth László, Komló (HU)

 ( 740 )  Benedek Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00657

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Jump Catering Kft., Eger (HU)

 ( 541 ) Izé Rosé

 ( 511 )   32    Üdítőital.

  33    Borok.

 ( 210 ) M 18 00659

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Király Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok árusítása; kozmetikai/szépészeti tevékenység.

  44    Alaptevékenxség: gyantázás; szörtelenítés.

 ( 210 ) M 18 00660

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Bene Máté Zoltán 100%, Budapest V. ker. (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenge Balázs, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; kompressziós ruhák; masszázsberendezések; ortopédiai cikkek; övek,

elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra; párnák gyógyászati

 használatra; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek.

 41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

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

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00661

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Bene Máté Zoltán 100%, Budapest V. ker. (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenge Balázs, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; kompressziós ruhák; masszázsberendezések; ortopédiai cikkek; övek,

elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra; párnák gyógyászati

 használatra; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek.

 41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; személyes oktatófórumok
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 rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

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

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00663

 ( 220 ) 2018.02.28.

 ( 731 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Marketinggel kapcsolatos oktatások, kiadványok, könyvek, oktatási anyagok.

  35    Reklám szolgáltatások, kereskedelmi ügyletek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

  42    Marketinggel kapcsolatos kutatások, szoftverek tervezése és fejlesztése, tudományos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00665

 ( 220 ) 2018.03.01.

 ( 731 )  Babi Alkotóközpont Kft., Atkár (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Dísznövény tematikájú grafikák; dísznövény tematikájú grafikai nyomatok; dísznövény tematikájú

művészeti grafikai nyomatok; dísznövény tematikájú festmények; dísznövény tematikájú festmények

 reprodukciói; dísznövény tematikájú nyomtatott festmény reprodukciók.

 41    Füvészkertek, arborétumok; dísznövény tematikájú folyóiratok, könyvekés kézikönyvek megjelentetése;

dísznövény tematikájú nyomtatványok kiadása és szerkesztése; dísznövényekkel kapcsolatos nyomtatványok

kiadása; dísznövény tematikájú konferenciaszervezés; dísznövény tematikájú találkozók és konferenciák

szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése (dísznövény tematikájú); konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása (dísznövény tematikájú); képzési célú bemutatók szervezése (dísznövény tematikájú);

oktatási célú bemutatók szervezése (dísznövény tematikájú); oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

(dísznövény tematikájú); látogatható bemutatókertek; növénykiállítások (dísznövény tematikájú); dísznövény

tematikájú ismeretterjesztők kiadása CD-ROM-ok formájában; brosúrák kiadása (dísznövény tematikájú); füzetek

kiadása (dísznövény tematikájú); oktatókönyvek kiadása (dísznövény tematikájú); oktatási anyagok kiadása

(dísznövény tematikájú); kertészeti, dísznövény ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ajándékzacskók;

ajándékkártyák; ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; karton ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból;

ajándékcsomagoló papír; karácsonyi ajándékcsomagoló; ajándékcsomagoláshoz papírmasni; papír

ajándékkísérők; papír ajándékzacskók növény - és virágmagokhoz, növénypalántákhoz, dísznövényekhez; papír

 ajándéktasakok, zacskók; ajándékcímkék.

 44    Dísznövénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás; kerttervezési szolgáltatások; kerttervezéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kertészeti tanácsadás (dísznövény tematikájú); kertészeti információnyújtás és

 tanácsadás (dísznövény tematikájú).

 ( 210 ) M 18 00666

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Tóth Sára, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Tánccal kapcsolatos nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

  44    Mentális- és fizikai rehabilitáció tánc segítségével, táncrehabilitáció.
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 ( 210 ) M 18 00667

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Hádinger Istvánné, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  18    Táskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  35    Ékszerekkel kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 18 00668

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Magyar ILCO Szövetség Kaposvár, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy András Péter, Kiskunhalas

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségüggyel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás (sztómaviselők rehabilitációja, segítése,

 érdekképviselete).

 ( 210 ) M 18 00669

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00670

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00672

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, 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.

 ( 210 ) M 18 00673

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 18 00674

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, 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.

 ( 210 ) M 18 00675

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, 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.

 ( 210 ) M 18 00676

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, 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.

 ( 210 ) M 18 00677

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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 ( 210 ) M 18 00679

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) JBK Light

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;
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weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és
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aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
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adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
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szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00680

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) KMKR

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1614



szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos
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műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos
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tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
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technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00695

 ( 220 ) 2018.03.05.

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

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00726

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsők, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős

bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák;

kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; övek [ruházat]; papucsok;

pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapka ellenzők;

sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok

[sportszoknyák]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szövetkabátok, felöltők;

tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendök; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,
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fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00727

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  29    Aludttej; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 18 00728

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Aludttej; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 18 00729

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsők, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni
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készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttészta alapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;
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teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00730

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) Egészségre tervezve

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres
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készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 18 00733

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)
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( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsők, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor;

kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti
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gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélttészta alapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel

dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó

 alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00734

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) Minden porcikám élvezi a mozgást

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.
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 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők[ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők;

fűzősbakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák;

kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; övek [ruházat]; papucsok;

pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sapka ellenzők;

sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok

[sportszoknyák]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szövetkabátok, felöltők;

tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik.

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 18 00735

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) BIOCO

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszenciaolajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítö készítmények személyes higiéniai célokra; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

 fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai használatra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,
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koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok;

hajdinaliszt[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft;

húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek;

energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; malátasör;

mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel
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dúsított sportitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavóalapú

 italok; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 18 00736

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) A minőség nem ismer kompromisszumot

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az ételeszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok;

hajdinaliszt[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft;

húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];
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leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési-

és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kirakatrendezés; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése, valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

 vitaminkészítmények kiskereskedelme és nagykereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 18 00737

 ( 220 ) 2018.03.06.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszenciaolajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítö készítmények személyes higiéniai célokra; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

 fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai használatra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények
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gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyagkészítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; rágógumi egészségügyi használatra;

szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-,

ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat,

koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális

 gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; aprósütemények, kekszek; árpa őrlemény; babliszt; bors; bors [ételízesítő]; briós;

bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az ételeszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek,

fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina;

feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok;

hajdinaliszt[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft;

húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jegestea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávéalapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó; krutonok (pirított

zsemlekockák); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények;

liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán;

marcipánmassza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; mentolos cukorkák; metélt tésztaalapú készételek;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való

használatra; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi; ravioli, rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú);

sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési

célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és

melasz; szójaliszt; szójaszósz; szörbetek [fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztaöntetek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zsemlék; zsemlemorzsa.
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 ( 210 ) M 18 00746

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)

 ( 541 ) Wekerle-major

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai képzés, betanítás.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes elszállásolás biztosítása.

 ( 210 ) M 18 00747

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Tiszaparti Termálfürdő Kft 100%, Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Szabó Éva Anikó, Tiszakécske

 ( 541 ) Barack Thermal Hotel & SPA

 ( 511 )  43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások biztosítása üdülési

csereprogram-csomagok részeként; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállásszervezés turisták számára; szállodai elhelyezés értékelése;

szállodai és motelszolgáltatások; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása;

szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten

keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás;

szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

kapcsolatos információk; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodakomplexumok; szobafoglalás

utazóknak; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek

biztosítása; üdülőhelyi szállások; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai

szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák

által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák

szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási

információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; bankettek és

társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; elhelyezés biztosítása

ideiglenes munkákhoz; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása;

konferenciatermek biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása;

igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek

bérbeadása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; létesítmények

biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása

vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,

kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; termek kölcsönzése

 közösségi célokra.

 ( 210 ) M 18 00749

 ( 220 ) 2018.03.08.

 ( 731 )  Altarea Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VVhome

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

 35    Ingatlanmarketing; ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; ingatlantulajdonnal kapcsolatos
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 reklámszolgáltatások.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek

értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi

tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal

kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok

értékbecslése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások

megbízásából]; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával

kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok

bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség;

ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan;

ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; interneten keresztül történő

ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanérték-becslés; ingatlan

értékelés; ingatlan értékbecslés; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan

 bérbeadás, lízing; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00754

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Tematic Madia Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00755

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 18 00759

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Toyoko Inn International Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Tójoko Inn

 ( 511 )  43    Szállás (értékesítés); átmeneti szállások kiadása; szállodai szolgáltatások; motelek; szállásügynökségek
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[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállásfoglalás; bankett szolgáltatások; vendéglátás;

kávéházak; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; állatpanziók;

nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; konferencia, kiállítási és

 tárgyaló létesítmények szolgáltatása.

 ( 210 ) M 18 00760

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  Toyoko Inn International Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Tójoko

 ( 511 )  43    Szállás (értékesítés); átmeneti szállások kiadása; szállodai szolgáltatások; motelek; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállásfoglalás; bankett szolgáltatások; vendéglátás;

kávéházak; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; állatpanziók;

nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; konferencia, kiállítási és

 tárgyaló létesítmények szolgáltatása.

 ( 210 ) M 18 00761

 ( 220 ) 2018.03.09.

 ( 731 )  HammerTime Cafe Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAMMERTIME CAFE

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés

 találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás; e-sportbár.

 ( 210 ) M 18 00765

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Szélesi Ágnes, 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00766

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Szélesi Ágnes, 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
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00768

 ( 220 ) 2018.03.10.

 ( 731 )  GROOMING MONKEY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THE GROOMING MONKEY

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00823

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Dancs Attila 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Budapest

 ( 541 ) Pesti Pipi

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00827

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Waridelta s.r.o., Úvalno (CZ)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Debbex

 ( 511 ) 2    Festékek és festék lemosók; bevonóanyagok; varnisok; színezőanyagok; maróanyagok; alapozók és alapozó

ragasztó; fémvédő szerek; korroziógátló készítmények; fakonzerváló szerek; agglutináló anyagok festékekhez;

agglutináló anyagok festékekhez és kittekhez; beivódó bevonóanyagok; vízálló bevonóanyagok; vízálló festékek;

építési bevonóanyagok; műszaki spray; természetes gyanták nyers állapotban; fémek fólia alakjában és por

alakban építési célra; por bevonóanyagok; porfestékek; hígítók bevonóanyagokhoz, festékekhez és lakkokhoz;

 adalékok bevonóanyagokhoz; masztixok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

3    Szélvédő tisztító folyadékok; súrolószerek; kéztisztító szerek; impregnált tisztító kendők; samponok

 autókhoz; antisztatikus termékek háztartási célra; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 4    Kenőanyagok; kenőolajok; viaszok; rézhez zsír spray; penetrációs olajok; ipari olajok és zsírok.
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 19    Cement esztrich anyagok építési célra; nem fém rétegek anyagok építési célra; aszfalt; aszfalt szigetelés

építési célra; vízálló aszfalt és vízálló aszfalt csíkok; aszfalt (bitumen) termékek építési célra; aszfalt járdák;

bitumen; kátrány; beton; félkész termékek építési célra; beton komponensek és beton termékek; beton támaszok

és póznák; kátrány papír (tetőkhöz); építkezési agglutinátok; vakolatok építési használatra; nem fém esztrich;

 nedves durvaszemcsés anyagok (nem fém); tetőfedő fóliák és membránok.

 ( 210 ) M 18 00830

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) AVESTAN

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók,bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőrkezelések, név szerint: testápoló krémek,

krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő és/vagy

bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmiszolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 210 ) M 18 00831

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) THE ORDINARY

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító

bőrápolókészítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint:

testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók;

bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók,

hidratálók, bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok,

hajápoló folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények
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és egyéb mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási

fényezőszerek; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló

szappanok, testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek,

arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszerkészítmények; dezodorok

 személyes használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 210 ) M 18 00832

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

 ( 511 ) 3    Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,

testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító

krémekés ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,

gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,

olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló

készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint: testápoló

krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő

és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,

bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló

folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;

tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények;szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,

testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és

testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes

 használatra.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,

 bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.

 ( 210 ) M 18 00834

 ( 220 ) 2018.03.14.

 ( 731 )  Árucentrál Kft., Zirc (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Pintz György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerrel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ipari, háztartási, elektromos-, szerszám-

és munkagépekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások ipari és háztartási gépekkel kapcsolatban; ipari és háztartási gépekkel kapcsolatos online rendelési

szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; online kiskereskedelmi szolgáltatások

informatikai berendezésekkel, telefonokkal, tabletekkel, audiovizuális berendezésekkel, multimédia és

fényképészeti eszközökkel, navigációs eszközökkel, irodatechnikai eszközökkel, nyomtatókkal, háztartási

 eszközökkel, konyhai eszközökkel, szépségápolási cikkekkel kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 18 00837

 ( 220 ) 2018.03.15.

 ( 731 )  AZÚR DROGÉRIA Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 ) AZÚR COSMETICS

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

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

 csiszolószerek.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

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

 ( 210 ) M 18 00839

 ( 220 ) 2018.03.16.

 ( 731 )  Mihály László 50%, Kecskemét (HU)

 Trencsényi Tibor 50%, Ballószög (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Hordozható kandallókhoz kialakított borítók.

 19    Párkányok, nem fémből; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; mellvédek, balluszterek,

könyöklők; texturált nemfém falburkolatok, felületek; beton; ablakdobozok betonból; beton burkolólapok; beton

emlékművekhez; beton építőanyagok; beton idomkövek; beton támfalak; beton útburkoló kövek; beton útburkoló

elemek; beton útburkoló lapok; betonfalak; betonlapok; betonlapok, betontáblák; betonoszlopok; betonpadlózat;

betontéglák; előformázott beton építőelemek; építőelemek betonból; formák (nem fémből) betonhoz; műanyag

szál és üvegszál erősítésű betonból készült építőanyagok; texturált betonfelületek; tűzálló beton; beton

emlékművek; betonból készült dísztáblák, plakettek; betonból készült sírkövek; betonból készült szobrok;

betonfigurák; betonszobrok; kisplasztika kőből, betonból vagy márványból; kő, beton vagy márvány síremlékek;

kő, beton vagy márvány sírkövek; mellszobrok betonból; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;

művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; öntött betonból készült díszek; kandallóburkolatok;

kandallóburkolatok nem fémből; kandallókeretek; kő kandallókeretek [kandallópárkányok és

kandallóburkolatok]; márvány kandallókeretek [kandallópárkányok és kandallóburkolatok]; nemfém

kandallóburkolatok; téglák kandallókhoz; kerítések, nem fémből; nemfémes anyagból készült radiátor rácsok,

kerítések; kerítésanyagok, nem fémből; eróziót korlátozó kerítések [nem fém építőanyagok]; kerítéspanelek, nem

 fémből; nem fém kerítéslécek; nem fémes anyagból készült kerítésoszlopok; nemfém kerítésoszlopok.

  20    Kerti bútorok.

  37    Betonburkolás; betonozás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; kerítések felállítása.

  40    Betonöntés.

 ( 210 ) M 18 00882

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Barkassy-Grünfeld Ügyvédi Iroda 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barkassy-Grünfeld Loránd, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 00885

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.

 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; Szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott

 quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 210 ) M 18 00901

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Megakrán Zrt., Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Pus Ferenc, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; exkavátorok

 (kotrógépek) kölcsönzése; építés; épületbontás; építőipari felszerelések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 00902

 ( 220 ) 2018.03.19.

 ( 731 )  Jakab Zsolt, Érd (HU)

 Jakab Koppány, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanglemezek; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média tartalom.

  32    Sörök.

  41    Kulturális tevékenység, zenei produkció, zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 18 00903

 ( 220 ) 2018.03.20.

 ( 731 )  Zoikasz Nesztorasz, Budaörs (HU)

 Szentgyörgyi Rómeó, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők, diétás táplálék kiegészítők, antioxidáns táplálékkiegészítők; étrend- és
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táplálékkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás készítmények, főleg vitaminokból készült egészségügyi

 táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend és táplálékkiegészítők, protein étrend-kiegészítők.

  30    Proteinnel dúsított sportitalok, sportitalok, elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

  32    Zabalapú élelmiszerek, tésztából készült élelmiszerek.

 ( 210 ) M 18 00904

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  TECHNO-WATO KERESKEDŐHÁZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  BÁTKI Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Digitális fényképkeretek; digitális meteorológiai állomások; elektronikus interaktív táblák; elektronikus

kijelzőtáblák; hordható videokijelző monitorok; interaktív érintőképernyős terminálok; tükrök [optikai];

 videoképernyők.

 ( 210 ) M 18 00905

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  AVALON CENTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Avalon Prestige

 ( 511 )   36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanügynöki tevékenység.

 41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; oktatás, tanítás; szabadidős

 szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 43    Szállodai szolgáltatások; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai

(szállásadás); vendéglátás; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; italszolgáltatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 18 00906

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GRIBERO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 00909

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  SlyNails Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Díszítő matricák kozmetikai használatra - műköröm díszítő matricák; körömápolási cikkek - műköröm

 alapanyagok.

  41    Műkörmös és pedikűrös oktatás; műkörmös és pedikűrös versenyek szervezése, lebonyolítása.

  44    Manikűrszolgáltatások; pedikűrszolgáltatások; műkörömépítési szolgáltatások; szépségápolási konzultáció.

 ( 210 ) M 18 00914

 ( 220 ) 2018.03.22.

 ( 731 )  Borsi László, Budapest (HU)

 Lantos Zsolt Gábor, Budapest (HU)

 Forgács István János, Budapest (HU)
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 Nemcsák Károly, Budaörs (HU)

 Krizán Sándor, Budapest (HU)

 Borsi Dávid András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

tanítási ésoktatási anyagok; műanyag fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00915

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Pharmafit Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter ügyvéd dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Richtofit Hemo Wipe

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 18 00916

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Pharmafit Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter ügyvéd dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Richtofit Hemo Gel

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 18 00917

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  NALA Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lakásleckék

 ( 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
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 18 00957

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Móra-Art Kulturális Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Berta Zsolt, Mórahalom

 ( 541 ) Elixír Medical Wellness Hotel

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 00958

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Kiss Henrietta, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Natúrkozmetikumok; esszenciális olajok.

5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; étkezéshelyettesítő, táplálékkiegészítő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; diétás

 táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógynövények.

  18    Táskák sportruházathoz; sporttáskák; univerzális sporttáskák.

  25    Sportruházat; edzőcipők, sportcipők; sportnadrágok; sportmelltartók; pólók; trikók.

  28    Sportfelszerelés.

  30    Tea.

 ( 210 ) M 18 00961

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Kezünkben a környezetünk!

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újrafeldolgozása és

 hasznosítása; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás].

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00962

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  Erdős Judit, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fényképek [nyomtatott]; papírból készült fényképtartók; papírból vagy kartonból festmények

[képek], keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások papírból;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; katalógusok; képek; naptárak; noteszok; öntapadó címkék [papíráruk];

papíráruk; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; transzparensek[papíráruk];

 üdvözlőlapok/kártyák.

 40    Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtatás; fényképelőhívás; fényképek

 feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti nagyítás.

 41    Fényképészet; fényképészeti filmvágás; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; audio-, videó- és

 multimédiás termékek gyártása, fényképezés.

 ( 210 ) M 18 00963

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  IKR Agrár Kft., Bábolna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák, kalcium és nitrogéntartalmú talajkondicionáló

 granulátumok.

 35    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékekkel, trágyákkal, kalcium és nitrogén tartalmú

 talajkondicionáló granulátumokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

 42    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékekkel, trágyákkal, kalcium és nitrogén tartalmú

talajkondicionáló granulátumokkal kapcsolatos tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói

 tevékenységek.

 ( 210 ) M 18 00964

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  ÉNSZ Élelmiszer Nagykereskedelmi Szövetség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00965

 ( 220 ) 2018.03.27.

 ( 731 )  ÉNSZ Élelmiszer Nagykereskedelmi Szövetség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 00966

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Stoller Katalin, Keszthely (HU)

 ( 541 ) önmentő baba - self save baby

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

 ( 210 ) M 18 00967

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

 ( 541 ) Borsodi Mester

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00968

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  RED Event Agency Rendezvényügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cooltix

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00969

 ( 220 ) 2018.03.26.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 18 00973

 ( 220 ) 2018.03.27.
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 ( 731 )  SBM Developpement, Ecully (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Trágyák, műtrágyák.

 5    Féregirtó szerek; rovarirtó szerek; gombairtó szerek; herbicidek, gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 18 00997

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Hester's Life Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs ügyvéd, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; dióféle-alapú

kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs chipsek;

gyümölcsök, tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott;

 mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips [gabonakészítmény]; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült

lisztek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók;

kukoricapehely; mandulás édességek; müzli; müzlik; müzliszeletek; müzli desszertek; müzliszeletek,

 energiaszeletek; zab alapú élelmiszerek; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 18 00998

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  Hester's Life Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs ügyvéd, Veszprém

 ( 541 ) Hester's Life

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; datolya,

feldolgozva; dióféle-alapú kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcs chipsek; gyümölcsök, tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve;

 magvak, feldolgozott; mogyorók, elkészített; mogyoró, előkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips [gabonakészítmény]; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült

lisztek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók;

kukoricapehely; mandulás édességek; müzli; müzli desszertek; müzlik; müzliszeletek; müzliszeletek,

 energiaszeletek; zab alapú élelmiszerek; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 18 00999

 ( 220 ) 2018.03.28.

 ( 731 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András, Budapest II.
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 ( 541 ) Powerharness

 ( 511 )  18    Övtáskák; táskák sportruházathoz; vízálló táskák; hordozótokok, táskák; hordozók állatoknak [táskák];

hámok állatoknak; hámok szerelvényei; ruhák állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; nyakörvek házi

 kedvenceknek; pórázok kisállatoknak.

 ( 210 ) M 18 01000

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 01001

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Zhang Junmin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  
( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01008

 ( 220 ) 2018.03.29.

 ( 731 )  Enter-Holding Hungary Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Demcsák Pál, Szarvas

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, karkötők.

  35    Internetes kereskedelem.

 ( 210 ) M 18 01017

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs István, Debrecen
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01018

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Sáfrány Emese Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 01029

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  RS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Mohács (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Szárítóberendezések; berendezések szárításhoz; hordozható szárítóberendezések (forró levegős szárítás);

gázzal működő, szárításhoz használt készülékek; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmányszárító

készülékek; terményszárító készülékek; szárítókészülékek és berendezések; szárításhoz használt elektromos

 készülékek; szárítószekrények; mezőgazdasági szárítógépek; ipari szárítóberendezések.

 37    Szárítóberendezések javítása; szárítóberendezések üzembe helyezése; szárítóberendezések tervszerű

 szervizelése; szárítóberendezések javítása és karbantartása.

 42    Mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási szolgáltatások; mezőgazdasági ellenőrzés; mezőgazdasági

tesztelés; technológiai szaktanácsadás; infonnációtechnológiai szaktanácsadás; technológiához kapcsolódó

 szaktanácsadás; technológiával kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 18 01030

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Wine Concept ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Huszár

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 18 01031

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Pk Travel Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01034

 ( 220 ) 2018.04.03.

 ( 731 )  Molnár-Kovács Erika 100%, Vereegyház (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Sportcipő; sportcipők; sportzokni; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat; sportkabátok; sportnadrágok;

sportmellények; sportmelltartók; edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; fejpántok sportoláshoz;

ruházat sportoláshoz; skortok [sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportnadrágok; nedvességfelszívó

sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek;

sportruhák és -mezek; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sport fejfedők [kivéve sisakok]; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sport

 sapkák és baseball sapkák.

 35    Online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén; táplálék kiegészítőkkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; táplálék kiegészítőkkel kapcsolatos online nagykereskedelmi

szolgáltatások; vitaminokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vitaminokkal kapcsolatos online

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvényeken használt felszerelések

kölcsönzése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és

sporttevékenységek szervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek szervezése és

 lebonyolítása; edzésmódszer oktatása.

 ( 210 ) M 18 01038

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  MEEX Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munka (az áruosztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.)

  41    Szórakoztató, kulturális és sport célú rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 01045

 ( 220 ) 2018.04.04.

 ( 731 )  András Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) WOWAHHA

 ( 511 )   41    Spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 18 01079

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  GAL Vital Synergy Tech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 18 01099

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01100

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.
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 ( 210 ) M 18 01101

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01102

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) Bizalom, kölcsönösség, KöBE.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01103

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar tulajdonú biztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01104

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar otthonok biztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01105

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1650



 ( 541 ) KöBE, a magyar családok otthonbiztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01106

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradi Csilla, Budapest

 ( 541 ) KöBE, a magyar tulajdonú vagyonbiztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket); betegség;

szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és

minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi károk; egyéb vagyoni kár; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; biztosítási tanácsadás; továbbá

 függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 18 01110

 ( 220 ) 2018.04.10.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) MR. BIG

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 01166

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Barabás István, Kaposmérő (HU)

 ( 740 )  Dr. Dobos Pál, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 01174

 ( 220 ) 2018.04.13.

 ( 731 )  Farkas Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) 21 C Immunity

 ( 511 )  1    Biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 18 01191

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Chen Xing, Budapest (HU)

 ( 740 )  Babó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 18 01219

 ( 220 ) 2010.03.05.

 ( 731 )  Industria de Diseňo Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Arteixo (a Coruňa) (ES)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) ZARA

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; kötszerek, kötszerfélék; ásványvíz

gyógyászati használatra; pamut gyógyászati célokra; egészségügyi nadrágok; borogatások; dezodorok nem

személyes használatra; feltöltött hordozható gyógyszertáskák(elsősegély gyógyszerdobozok); oldatok

kontaktlencsékhez; inkontinencia pelenkák; menstruációs betétek; repülősók; fürdősók gyógyászati célokra; sók

ásványi fürdőkhöz; egészségügyi fehérneműk; tamponok; sebészorvosi gyolcs [szövetek]; melltartóbetét

 szoptatáshoz.

 ( 210 ) M 18 01226

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdéi szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01227

 ( 220 ) 2018.04.18.
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 ( 731 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdéi szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01228

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdéi szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01231

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Lézertrend Centrum Orvosi és Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elysia

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

 ( 210 ) M 18 01232

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Vinylandwood Team Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01233

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Monster Energy Company 1/1, Corona California (US)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 ) PREDATOR

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, ideértve a szénsavas italokat és az energiaitalokat; szörpök, koncentrátumok, porok

 és készítmények italok készítéséhez, ideértve a szénsavas italokat és az energiaitalokat; sörök.

 ( 210 ) M 18 01234

 ( 220 ) 2018.04.17.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 ( 210 ) M 18 01242

 ( 220 ) 2018.04.19.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Életkapu program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01279

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01283

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcs földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő almapálinka.

 ( 210 ) M 18 01285

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcs földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 18 01287
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 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01291

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőr.

 ( 210 ) M 18 01293

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01294

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01295

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01296

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01297

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01298

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01299

 ( 220 ) 2018.04.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 18 01311

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarlós István, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01312

 ( 220 ) 2018.04.23.

 ( 731 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarlós István, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01374

 ( 220 ) 2018.04.27.

 ( 731 )  Prima Primissima Alapítvány (Legkiválóbb a Legkiválóbbak Között Alapítvány) 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő

díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;kulturális, művészi, tudományos és sport

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint

tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel

összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

 szervezése.

 ( 210 ) M 18 01378

 ( 220 ) 2018.05.02.

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

 ( 541 ) ZOA

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adathordozó berendezések.

 10    Hőmérők gyógyászati használatra, elemző készülékek gyógyászati használatra, diagnosztikai készülékek

 gyógyászati használatra, érzékelő készülékek egészségügyi használatra, ovulációt diagnosztizáló eszközök.

 44    Gyógyszerészeti tanácsadás; távgyógyászati szolgáltatások, megtermékenyítést elősegítő szolgáltatások,

 orvosi szolgáltatások az emberi test állapotának diagnózisához.

 ( 210 ) M 18 01380

 ( 220 ) 2018.05.03.

 ( 731 )  Kelemen Edmund, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01444

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) PILVAKER

 ( 511 )  41    Oktatás; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatás; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szerencsejátékok; hang- és

videóanyagok készítése, fényképészet; sport és fitnesz; könyvtári szolgáhatások; fordítás és tolmácsolás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; helyfoglalás

show-műsorokra; kalligráfiai (szépírási)szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; szórakozási, szórakoztatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; tolmács

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; audioberendezések kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése

színházak vagy televíziós stúdiók részére; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés;

színpadi díszletek kölcsönzése; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; színpadi díszletek kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

 szolgáltatások [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; játékkölcsönzés; videorögzítés.

 ( 210 ) M 18 01502

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Café Loyola Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Iván Sándor ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Café Villa Loyola

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú töltelékek; kávé, pörköletlen; kávé őrölt formában; kávé kifőtt formában; kávé alapú

italok; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávéitalok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy

 italokban]; kávékapszulák; kávékeverékek; kávékoncentrátumok; kávés tasakok.

 35    Kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok

 biztosítása]; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi célokra.

A rovat 207 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  224.910

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01619

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Arsenal Firearms Limited, Nicosia, Egkomi (CY)

 ( 740 )  dr. Sili Dódra, Budapest

 ( 541 )  ARCHON FIREARMS

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (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 )  224.964

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01812

 ( 220 )  2018.06.13.

 ( 732 )  Szilágyi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 )  SZILÁGYI

 ( 511 ) 8    Manikűr- és pediküreszközök; manikűrkészletek elektromos; manikűr kellékek; manikűrkészletek; tokok

manikűreszközökhöz; körömpolírozó eszközök manikűrhöz; pedikűr készletek:; pedikűrkellékek; elektromos

pedikűr készletek; pedikűr kellékek[kéziszerszámok]; higiéniai és szépségápoló eszközök emberek és állatok

 részére; kézi eszközök szépségápoláshoz.

  10    Orvosi műszerek; orvosi kéziszerszámok.

 40    Eszközök mások megrendelésére való gyártása; áruk egyedi gyártása; fémcikkek igény szerinti gyártása;

orvostechnikai készítmények egyedi gyártása; orvostechnikai eszközök mások megrendelése szerinti egyedi

 gyártása.

 ( 111 )  224.979

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01704

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Index Middle East FZE 100%, Umm Al Quwain (AE)

 ( 740 )  dr. Csaba Anita LL.M ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  225.001
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 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01221

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Myspa Hotel Consultancy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spirit Thermal Water

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

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

 csiszolószerek (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  225.002

 ( 151 )  2018.07.16.

 ( 210 )  M 18 01770

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft. 100%, Csenger (HU)

 ( 541 )  SAMOS KIDS

 ( 511 )  25    Cipők, magas szárú cipők; lábbelik, magas szárú lábbelik; papucsok; sárcipők; sportcipők, sportlábbeli;

 szandálok; tornacipők.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 17 03327

 ( 220 ) 2017.10.19.

 ( 731 )  Ébresztő Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

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

 kölcsönzése; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 03328

 ( 220 ) 2017.10.19.

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

 ( 740 )  SBGK Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wake Up

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03742

 ( 220 ) 2017.11.20.

 ( 731 )  NewVision Properties Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti, Garamvölgyi, Bereczky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység, bérházak kezelése, ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés, ingatlanok értékbecslése, ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügynökség, irodahelyiségek bérbeadása,

lakások bérbeadása, pénzügyek intézéseépítőipari projektekhez, vagyonkezelés; emellett a betűrendben nem

 szereplő szolgáltatásként: ingatlanértékesítés.

 37    Csővezetékek építése és karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés,

építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése,

épületbontás, épületszigetelés, konzultációkonstrukciókról, kőműves munkák, külső és belső festés, nyílászárók

beszerelése, tapétázás, tetőfedő munkák, vakolás [vakolási munkák], vízvezeték-szerelés emellett a betűrendben

 nem szereplő szolgáltatásként: épület kivitelezés, épület tervezés.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti védjegybejelentés módosítása

M1665



Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  224.177

 ( 151 )  2018.04.13.

 ( 210 )  M 16 02606

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy 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).

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 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).

  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 szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.472

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 15 01843

 ( 220 )  2015.07.07.

 ( 732 )  Sánta Csaba, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Váczi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  SIG Autó

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.744

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 03556

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.745

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 03557

 ( 220 )  2017.11.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.746

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 01866

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  Sipos István, Budapest (HU)

 Sipos Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; étrend-kiegészítő enzimek; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; aminosavat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 29    Tejes italok főként tejet tartalmazó; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyorók, elkészített; tejsavó;

tejtermékek; mogyoróvaj; magvak elkészítve; magas fehérje tartalmú táplálék-kiegészítők vitaminnal, ásványi

 anyagokkal és aminosavakkal dúsítva.

 30    Palacsinták; süteményporok; emberi fogyasztásra szánt szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő élelmiszerek

vitaminnal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal dúsítva; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; magas

 protein tartalmú gabonaszeletek; süteményekhez való tészta; szirupok és melasz; természetes édesítőszerek.

 ( 111 )  224.747

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 03019

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  HI-FI CLUB Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, büfé szolgáltatások.
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 ( 111 )  224.748

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 03020

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Somogyi Péter Kálmán, Leányfalu (HU)

 ( 541 )  ÉLJ SZÍVBŐL

 ( 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).

 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 )  224.749

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02694

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.750

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02691

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.751

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02905

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  NOODLEBOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.752

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02332

 ( 220 )  2017.07.19.

 ( 732 )  EURO TECH Corporation Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Pesterac Leonóra, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Armatúrák világításhoz; beépíthető világítás bútorokhoz; biztonsági rendszerekhez használt világítás;

biztonsági világítás; éjjeli világítás [nem gyertyák]; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák

kültéri világításhoz; elektromos ünnepi lámpák, világítások; elektromos világítástechnikai szerelvények veszélyes

helyszíneken való használatra; fali világítás; fénycsövek világításra; fénycsöves világítás; fluoreszcens

világítótestek építészeti világításhoz; fluoreszcens világítótestek színpadi világításhoz; fotocellákkal működtetett

biztonsági világítás; gyertyatartó formájú fali világítás; hordozható kézilámpák [világításhoz]; hordozható lámpák

[világításhoz]; izzólámpás világítások; kerti világítás; közúti világítás; kültéri világítás; kültéri világítástechnikai

szerelvények; lámpások világításra; lámpatestek, burkolatok és ernyők világításhoz; lámpatestek sínes

világításhoz; mozgásra aktiválódó érzékelőt tartalmazó biztonsági világítás; szerelvények, armatúrák

világításokhoz; világítás bemutatási célokra; világítás tavakhoz; világítási transzformátorok; világítások;

világítások alkatrészcsoportjai; világítások háztartási használatra; világítások kereskedelmi használatra;

világítástechnikai berendezések; világítástechnikai szerelvények építészeti használatra; világító kábelek világítási

 célokra; világítóegységek sínes világítási rendszerekhez.

 ( 111 )  224.753

 ( 151 )  2018.06.15.
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 ( 210 )  M 17 02690

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.754

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02322

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Szkok Tibor József, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  GREEN JUMP DOG

 ( 511 )   29    Gyros jellegű birkahús, főtt és sült szív, füstölt virsli.

 30    Rozmaringos ízesítésű péksütemény, egyik vége erős paprikával sütve; rozmaringos (speciális recepttel)

 szósz, paradicsom, hagyma sülve, saláta.

 ( 111 )  224.755

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 03010

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Kovács Péterné, Nagykálló (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Sándor, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 111 )  224.756

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02904

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  UBM Feed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Soypreme

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; táplálékok
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 és italok állatoknak.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  224.757

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02688

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.758

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02696

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Klucsics Csaba, Kéleshalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tenyésztett állat vágása, húsának feldolgozása és hús-készítmények gyártása.

  35    Hús, hús-készítmények kereskedelme.

  41    Oktatás, előadás szervezése, tartása.

 ( 111 )  224.759

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02699

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, Kalifornia (US)

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

 ( 541 )  SUNRIDER

 ( 511 )  21    Vákuumos palackok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez vagy italokhoz; bögrék; rázópalackok;

 kozmetikai ecsetek; arcpúder-ecsetek; rúzsecset; szemecset; ajakecset.

 ( 111 )  224.760

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02780

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Kiss Réka Katalin, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.761

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02784

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Árendás László Ede, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 )  EZOKURZUS

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  224.762

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02792

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANGIFEKT

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.763

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02794

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Kopcsányi Róbert, Budapest (HU)

 ( 541 )  Ceremónia Műhely

 ( 511 )  41    Ceremóniamester szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez, szabadidős rendezvények

 szervezése.

  43    Esküvői fogadások szervezése (helyszínek).

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  224.764

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02901

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  Szurcsik Benedek, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

 [üzleti segítségnyújtás].

  38    Internetes fórumok biztosítása.

 ( 111 )  224.765

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02323

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Kávai György, Vác (HU)

 ( 541 )  Kávai

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.766

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02793

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANGIFORT

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.767

 ( 151 )  2018.06.15.

 ( 210 )  M 17 02689

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.770

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 03012

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Miller Zoltán 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  HUNIQ

 ( 511 )  35    Filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; hirdetésszervezés mozikban; mozifilm reklámozás;
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mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok gyártása; célzott marketing; digitális hálózatok útján

nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

internetes marketing; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing

információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing

stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében;

marketing szolgáltatások; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiák

kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; marketingügynökségi

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

anyagok bérbeadása; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; partnerprogram-marketing;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

blogokon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; szájról-szájra marketing; videofelvételek készítése marketing célokra; üzleti marketing szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; élő szöveg vagy hanganyag gépelése; számítógépesített

szövegszerkesztés; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével;

szövegszerkesztés; szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása]; zenei

 koncertek promóciója.

 41    Fesztiválok szervezése kulturális célokra; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási

célokból; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése;

kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális

tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése és tartása; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú

vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; színházi szövegkönyvek

kiadása; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; előadó-művészeti színházi létesítmények

biztosítása; feliratozás készítése élő színházi előadásokhoz; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás;

jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra;

jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; mozi és színházi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások bemutatása; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi

előadások rendezése; színházi előadások szervezése; színházi előadások vezetése; színházi előadások, zenei

előadások; színházi foglalási szolgáltatások; színházi ismertetők megjelentetése; színházi jegyfoglalási

szolgáltatások; színházi jegyfoglaló ügynökségek; színházi létesítmények biztosítása; színházi produkciók;

színházi produkciós szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése; színházi

szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások; színházjegy foglalási
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jegyirodai szolgáltatások; szórakoztatás színházi előadások formájában; világítóberendezések bérbeadása

színházak számára; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; hírműsorok készítése mozis vetítésre; mozi [filmvetítési]

lehetőségek biztosítása; mozi szolgáltatások; mozifilm bérlési szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; mozik üzemeltetése;

moziműsor-információs szolgáltatások; mozishow-k tervezése; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához;

szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül;

cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; cirkuszi előadások; cirkuszok; szórakoztatás cirkuszi

rendezvények formájában; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; elektronikus

könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio

és/vagy video információ formájában; elektronikus szövegek megjelentetése; forgatókönyv-/szövegkönyvíró

szolgáltatások; információk, magyarázó szövegek és cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes

hálózatok útján; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése;

 képzés szövegszerkesztők karbantartása terén.

 45    Filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására

 vonatkozó jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.771

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02791

 ( 220 )  2017.09.06.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Van élet a Holdon.

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

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

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

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

könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok),

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

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

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

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

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

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

 újságelőfizetések intézése mások számára.

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

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

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

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

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység,

 vagyonkezelés.

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

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

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

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  224.772

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02789

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Alkotó Magyarország Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; oktatási kézikönyvek; nyomtatott oktatási

 anyagok; nyomtatott tantervek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás és tanítás; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus publikációk; könyvek és folyóiratok kiadása; oktatáshoz

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

és képzési útmutatók kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási információs

szolgáltatások; digitális technológiákhoz kapcsolódó képzési szolgáltatások; mobil oktatási műhelyek biztosítása;

oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; táboroztatás; vetélkedők,

versenyek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős

tevékenységekben való részvételének megszervezése; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás];

interaktív szórakoztatás; vállalati rendezvények (szórakoztatás); pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási

 vizsgálatok, tesztek; mentorálás.

 ( 111 )  224.773

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02783

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Árendás László Ede, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  224.774

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02695

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.775

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02693

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.776

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02692

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.777

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02687
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 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.778

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02686

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.779

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02135

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  The Body Shop International Plc., Littlehampton, West Sussex (GB)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; smink; bőrápoló készítmények; testkrémek; testápoló tejek; hidratáló testápolók

 [kozmetikai]; archidratálók [kozmetikai].

 ( 111 )  224.780

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 01642

 ( 220 )  2017.05.18.

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

 ( 740 )  Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.781

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 01426

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 ) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Mosonmagyaróvár

 (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tebamol, az egyetlen valóban gyógyhatású teafaolaj.

 ( 511 )  5    Teafaolaj.

 ( 111 )  224.782

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02685

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Matyi Alexandra 1/1, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 számítógépes szoftverek.

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

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  224.783

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02564

 ( 220 )  2017.08.10.

 ( 732 )  Archidea Kft 1/1, Budapest (HU)

 ( 541 )  ARCHIDEA

 ( 511 )   36    Ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás.

 42    Építészeti szaktanácsadás; építészeti tervezés; építészeti és mérnöki szolgáltatások; grafikus tervezés,

design; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; mérnöki tervezési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.784
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 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02325

 ( 220 )  2017.07.19.

 ( 732 )  Duna Autó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  autóváros

 ( 511 )   12    Elektromos autók, furgonok (járművek), gépkocsik, gépkocsi alkatrészek.

 37    Jármű fényezés, járműjavítás, járműjavító műhelyek, járműmosás, járművek karbantartása, járművek

karbantartása és javítása, járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, javítási

 információk, gépjármű-akkumulátorok töltése, gumiabroncs-centírozás.

 ( 111 )  224.785

 ( 151 )  2018.06.18.

 ( 210 )  M 17 02324

 ( 220 )  2017.07.19.

 ( 732 )  Duna Autó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DUNA AUTÓ az autóváros

 ( 511 )   12    Elektromos autók, furgonok (járművek), gépkocsik, gépkocsi alkatrészek.

 37    Jármű fényezés, járműjavítás, járműjavító műhelyek, járműmosás, járművek karbantartása, járművek

karbantartása és javítása, járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, javítási

 információk, gépjármű-akkumulátorok töltése, gumiabroncs-centírozás.

 ( 111 )  224.787

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02263

 ( 220 )  2017.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 )  Vidd magaddal a kávézás élményét!

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  224.788

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03062

 ( 220 )  2017.09.28.

 ( 732 )  Boros Georgina, Miskolc (HU)

 ( 740 )  PINTZ György Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; építőipari

berendezések alkatrészeivel, tartozékaival kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; építőipari

 berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; értékesítési adminisztráció.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki

 konzultáció.

 44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai kezelés;

 kozmetikai szolgáltatások; szépségszalonok.

 ( 111 )  224.789

 ( 151 )  2018.06.19.
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 ( 210 )  M 17 01467

 ( 220 )  2017.05.04.

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

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

  ( 546 )

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

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

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

 soztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

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

 szolgáltatások.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

 szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.790

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02277

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Great Greztby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  JUST MARRIED CENTER

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes koktélok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kiállítások és termékbemutatók

szervezése; közönségi szolgáltatások; online piactér biztosítása árui és szolgáltatási eladói és vásárlói részére;

 webindexelés kereskedelmi és reklám célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; oktatás; sport és kulturális rendezvények szervezése; bálok

szervezése, éjszakai klubok üzemeltetése; divatbemutatók szervezése; golflétesítmények üzemeltetése; jegyirodai

 szolgáltatások; hangversenyek és koncertek szervezése.

 ( 111 )  224.791

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02030

 ( 220 )  2017.06.21.

 ( 732 )  Immobilia Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.792

 ( 151 )  2018.06.19.
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 ( 210 )  M 17 02048

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Bartha Balázs 50%, Budapest (HU)

 Bartha Sándor István 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bartha Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.793

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 01800

 ( 220 )  2017.06.01.

 ( 732 )  TheBox Donut Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  224.794

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 01810

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  House of Hungarian Music

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

  15    Hangszerek.

 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; kulturális tevékenységek.

  42    Műalkotások hitelesítése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.795

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02273

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  dr. Patonai Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 541 )  GUIDE SHOW

 ( 511 )  41    Rendezvények, konferenciák; rendezvények és konferenciák fogászati-dentális, szájsebészeti témában;

továbbképzések, coaching, élő előadás bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); szimpóziumok,

 tanfolyamok, oktatás, kongresszusok, képzések, klubszolgálatatások.

 ( 111 )  224.796

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02391

 ( 220 )  2017.07.25.

 ( 732 )  SHOOTING WORLD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserép Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák.

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

 ( 111 )  224.797

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 01915

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  Ekrclean Europa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.798

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02948

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 )  D-bee

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.799

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02944

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Ujhelyi Balázs, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs, Veszprém

 ( 541 )  GET Clothing

 ( 511 ) 9    Internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális zene;

 internetről letölthető digitális könyvek.

  24    Anyagok ruhakészítéshez; anyagok ruházati cikkek készítéséhez.

 25    Alapréteg felsők; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsóingek, trikók; alsók

csecsemőknek; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhez való betoldások [ruházati

cikkek részei]; alsórészek [ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; atlétikai ruházat; atlétatrikók; bélelt

mellények; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok; bokazoknik; bőrdzsekik; bőrkabátok;

bőrnadrágok; bőrmellények; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos térdnadrágok,

bricsesznadrágok; bugyik; chaps nadrág (ruházat); chino nadrágok; csokornyakkendők; csukló szalagok;

csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak;

dzsekik sportruházatként; edző nadrág; egyenruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; estélyi ruházat; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fehérnemű;

fehérnemű kismamáknak; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi alsóneműk; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú

felsőruházat; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; fürdőköpenyek;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek

számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mezek; futballmezek; futómezek; futball

mez replikák, másolatok; futónadrágok; futótrikók; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú

pulóverek; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik;

gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat;

 hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők.

 ( 111 )  224.800

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02949

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 )  Di.bee

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.801

 ( 151 )  2018.06.19.
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 ( 210 )  M 17 02939

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  G-7.hu Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentkirályi-Kiss Balázs, Budapest

 ( 541 )  G7

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

termékek, újságok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék; folyóiratok, katalógusok, magazinok, revük [időszaki lapok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése és szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás;

reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeálítása; számítógépes nyilvántartások kezelése;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti

információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon eresztül lebonyolított

 kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása

 távvásárláshoz.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák

és más rendezvények szervezése és lebonyolltása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása, oktatási tárgyú információk.

 ( 111 )  224.802

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03164

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  224.803

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03048

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  Csaba Tamás, Baja (HU)

 Tuska Milán, Tótkomlós (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és

 televízióműsorok készítése.

 ( 111 )  224.804

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02947

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 )  Di bee

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.805

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03045

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  Fas Blanco Building Sytem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Chen Lei, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Építőanyag, fém.

 9    Hardver és elektromos berendezés.

  19    Építőanyag.

 ( 111 )  224.806

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03174

 ( 220 )  2017.10.06.

 ( 732 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
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( 546 )

 ( 511 )   29    Gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcs alapú snackek.

 30    Magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek];

búzaalapú müzliszeletek; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabona alapú müzliszeletek; müzli desszertek;

 müzliből készített rágcsálnivalók; müzliszeletek; müzliszeletek, energiaszeletek.

 ( 111 )  224.807

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03072

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Nathan Krant, Bussum (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NUTURA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen homeopátiás szerek és növénygyógyászati készítmények,

gyógynövények és forrázatok, egészségápolási termékek és készítmények; gyógyászati használatra kialakított

diétás; élelmiszerek és diétás anyagok humán felhasználásra; bébiételek; humán étrendkiegészítők; vitamin- és

ásványi anyag készítmények humán felhasználásra; vitaminokkal és ásványi anyagokkal rendelkező

 táplálákkiegészítők humán felhasználásra; étrend kiegészítők humán felhasználásra, nem gyógyászati célból.

 ( 111 )  224.808

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 01808

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyar Zene Háza

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

  15    Hangszerek.

 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; kulturális tevékenységek.

  42    Műalkotások hitelesítése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.809

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03456

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Dombi János, Sopron (HU)

 Virág Márta, Gyula (HU)

 ( 541 )  LUX FRANCISCI
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 ( 511 )  4    Mécsesek, viaszgyertyák, világítóanyagok.

  21    Üvegek, porcelán, fajanszáruk és ezekből készült mécsesek.

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.810

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03813

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  BuywithBid Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Kaló Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok az internet és a világháló használatához.

 35    Internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül;

reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; internetes marketinggel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; internetes marketing; internetes árverezés; internetes aukciók

megrendezése és lebonyolítása; internetes aukciók szervezése; online internetes árverési szolgáltatások; online

kereskedelmi szolgáltatások, amelyek során az árverezendő termék közzététele és a licitálás is az interneten

 keresztül történik.

 42    Elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; honlapok és internetes

oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; honlapok és

weblapok tervezése és létrehozása; honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weboldalak tervezése és

frissítése; internetes oldalak frissítése; internetes platform készítése elektronikus kereskedelemhez; internetes

platformokhoz való szoftverek programozása; internetes weboldalak összegyűjtése; internetes weboldalak

tervezése és fejlesztése; különleges keresési lehetőségekkel ellátott internetes keresőmotorok biztosítása;

e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus

tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy

bérbeadása az interneten; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes oldalak

szolgáltatása; internetes tranzakciós felületek hosztolása; tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával

 kapcsolatban.

 ( 111 )  224.811

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 01812

 ( 220 )  2017.06.02.

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

 ( 541 )  Boldogabb családokért

 ( 511 )  41    Egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségügyi oktatási szolgáltatások; ifjúsági képzési programok

szervezése; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; iskolai szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és

oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési

tanácsadás); képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése;

képzések tartása; képzési célú műhelyek; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési

tanfolyamok biztosítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások
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life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos

szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatás; középiskolai

oktatási szolgáltatások; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos

tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatás

biztosítása; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése;

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

célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs

személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási

célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;

oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

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

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

oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és tanítási anyagok

előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási eszközök

bérbeadása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon;

oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek

fejlesztése; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási klub szolgáltatások; oktatási kiállítások szervezése;

oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák

kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;

oktatási programok szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási

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

szervezése; oktatási szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatási szolgáltatások coaching

formájában; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások

gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban;

oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások papok számára; oktatási tanácsadási szolgáltatások;

oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása oktatási tanfolyamokat biztosító; oktatási szolgáltatások; oktatási

tárgyú információk oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási vizsgálati eredmények és

adatok elemzése mások számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás

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

szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás

nyújtása; oktató szemináriumok szervezése; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások;

oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti műhelyek és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online képzések biztosítása; online

információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel kapcsolatban; online oktatás biztosítása; online oktatás

biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása;

online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; orvosi témájú oktatási tanfolyamok

lebonyolítása; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás összejövetelek

szervezése az oktatás területén; pályaválasztási tanácsadás; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások;

számítógépes oktatás, képzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyiségfejlesztő

tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szemináriumok;
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szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szemléltetés [oktatási célokra]; szülők képzése gyermekneveléshez; szülők

képzése szülői támogató csoportok szervezése terén; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén;

tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanárok képzése; tanárképzési szolgáltatások; tanfolyamok biztosítása;

tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok,

szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása tanfolyamszervezés tanórák

lebonyolítása; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tanórák szervezése; tanórák szervezése és

lebonyolítása; testi egészség oktatás; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok szervezése; tréningek biztosítása;

tudományos tanfolyamok; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése; útmutató, oktatási és képzési

tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az

interneten; továbbképzési szemináriumok szervezése; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanácsadási

szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; személyi

coaching [képzés]; számítógépes képzési szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai

készségfejlesztés; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy

szórakoztatás]; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; kiállítások szervezése oktatási

célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; képzési célú

kiállítások szervezése; képzési célú fesztiválok rendezése; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a

kommunikációs technikákkal kapcsolatban; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

tanácsadás); kábítószerekkel kapcsolatos problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; kábítószerrel való

visszaéléssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés; időszervezéssel kapcsolatos képzési

szemináriumok lebonyolítása; időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; higiéniával

kapcsolatos szakmai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; gyermekek

számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyakorlati képzés; függőséget okozó anyagok túlzott használatával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; felnőttoktatás; felnőttképzés; felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; etikett

oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; előadások szervezése; egyetemi vagy főiskolai

oktatás; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségüggyel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való

részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; csapatépítés

(oktatás); coaching [tréning]; coaching; biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bentlakásos

 tanfolyamok.

 ( 111 )  224.812

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02145

 ( 220 )  2017.06.30.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Goldbrau Gold

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  224.813

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02147

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  HUF-BAU Csoport Hazai Építőanyag-Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  224.814

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02148

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  HUF-BAU Csoport Hazai Építőanyag-Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  224.815

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02149

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  HUF-BAU Csoport Hazai Építőanyag-Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  224.816

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02154

 ( 220 )  2017.07.03.

 ( 732 )  Gigamatrac Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Egy matrac mindenkinek

 ( 511 )  20    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;

 ágynemútartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Matrachuzatok; matracvédők, matracvásznak; pamutbársony; pamutvászon; pehelypaplan; rugalmas

szövetek; selyemszövetek; ágyneműk; ágytakarók; gyapjú derékalj; takarók; birka, bárány kaschmir

 alapanyagból.

  35    Matrac; ágybetétek; ágykeret; ágyrács; boxspring ágyak kereskedelme; reklámozása.

 ( 111 )  224.817

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02161

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  "A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért" Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; biliárdgolyók; bokszzsákok [boxzsákok]; építőjátékok; építőkockák

[játékok]; fitnesz gépek; frizbik; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; hokiütők;

karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességekkivételével; kesztyűk [játékok tartozékai]; labdák játékokhoz;

 térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; tornaeszközök.

 35    Fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési

 ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése; üzletvitel sportolók számára.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlésiszolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; rádióadás; televíziós műsorszórás
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közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása; online üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

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

órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotárszolgáltatások útján; oktatás biztosítása; oktatási

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

online, nem letölthető videók biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk;

táboroztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; turistaházak, üdülők;

 vendéglátás.

 ( 111 )  224.818

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02267

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  Lurdy- Ház Bevásárló- és Irodacentrum Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs média, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklám célú vásárok

 szervezése.

  36    Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák [ingatlanok] bérlete.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolításabálok szervezése; fogadások szervezése [szórakoztatás];

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és

vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás).

  43    Bár szolgáltatások; rendezvényhez termek kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai; vendéglátóipar.

 ( 111 )  224.819

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02262

 ( 220 )  2017.07.12.

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

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

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  224.820

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02270

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nosztalgia TV

 ( 511 )  35    Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási

 műsorok készítése.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,

televízióműsorok készítése, vízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás, televíziós

 szórakoztatás.

 ( 111 )  224.821

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02271

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nosztalgia FM

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

 reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangfelvételek kölcsönzése; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;

 szinkronizálás; rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  224.822

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02272

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nosztalgia Rádió

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
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kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

 reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangfelvételek kölcsönzése; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;

 szinkronizálás; rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  224.823

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02380

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapest

 ( 541 )  LA FIESTA K.O.KTÉL

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.824

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02588

 ( 220 )  2017.08.15.

 ( 732 )  NN-DENT Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogorvosi készítmények; fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek.

  10    Fogorvosi készülékek és műszerek; műfogak.

  44    Fogorvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  224.825

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02631

 ( 220 )  2017.08.21.

 ( 732 )  Doktor24 Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Doktor24-Az egészség szakértője

 ( 511 )  5    Elsősegély dobozok, feltöltve;

 35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- ésnagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda

 funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; marketing szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

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

fogszabályozási szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi
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berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal

 élők számára; plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  224.826

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 02636

 ( 220 )  2017.08.22.

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

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WILLY FOG

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

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

célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése máscégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadikfél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci

tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti

értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkétigénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési. tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; áru vagy szolgáltatás; bálok

szervezése; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése;

golflétesítmények üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése

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

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállasfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

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

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  224.827
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 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03053

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  Bradács Géza Attila, Kehidakustány (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IKARUS

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; kirándulás- és túraszervezés.

 41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; kirándulások

szervezése szórakoztatási célokra; klubszolgáltatások [diszkó]; kulturális célú rendezvények szervezése;

kulturális események lebonyolítása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; szabadidő

eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen játszóterek biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; járműkiállítások szervezése; járműbemutatók szervezése;

 járműtalálkozók szervezése; versenypályákon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások

kiadása; szobafoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása

vendégek számára; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai szálláshely szolgáltatások

járművekben; szállásszervezés turisták számára; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italellátás;

étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételrendelési

szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi

 szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  224.828

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03171

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Kovács Zoltán Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BROADWAY.HU

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Színház, koncert, hangverseny, rendezvények jegyeinek terjesztése, jegyértékesítés, művészeti kiegészítő

 tevékenység.

 ( 111 )  224.829

 ( 151 )  2018.06.19.

 ( 210 )  M 17 03173

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Kovács Zoltán Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BROADWAY EVENT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Színház, koncert, hangverseny, rendezvények jegyeinek terjesztése, jegyértékesítés, művészeti kiegészítő

 tevékenység.
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 ( 111 )  224.832

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 18 00191

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UniverCity

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.833

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 18 00315

 ( 220 )  2018.02.01.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

 aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.

  10    Orvostechnikai eszközök.

 ( 111 )  224.834

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 18 00316

 ( 220 )  2018.02.01.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök [gyógyszeres]; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

 kúpok (végbél- vagy hüvely-); aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.

 ( 111 )  224.835

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 18 00317

 ( 220 )  2018.02.01.

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

 ( 541 )  REPARON

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök [gyógyszeres]; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

 kúpok (végbél- vagy hüvely -); aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyérelleni készítmények.

 ( 111 )  224.836

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 18 00318

 ( 220 )  2018.02.01.
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; aranyér elleni készítmények.

 ( 111 )  224.837

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 18 00192

 ( 220 )  2018.01.23.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UniverCity by Cordia

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.838

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03403

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  AZIZAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.839

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03396

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  ARLINTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.840

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 02673

 ( 220 )  2017.08.25.

 ( 732 )  Tarnai Tímea Ilona, Nagykanizsa (HU)

 Salamon Péter Zoltán, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szeretetszalag

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

 művirágok; hajdíszek; póthajak.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  224.841

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 02676

 ( 220 )  2017.08.25.

 ( 732 )  Bani's Kft 100%, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  Bani's

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.842

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 02682

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Baran Ádám, Békéscsaba

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.843

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03123

 ( 220 )  2017.10.05.

 ( 732 )  PM Design Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; nem gyógyhatású kenőcsök, balzsamok; olajok kozmetikai célokra; parfümök és

illatszerek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek; szappanok és gélek; tisztítókészítmények kozmetikai
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 használatra; zsírok kozmetikai célokra.

 ( 111 )  224.844

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03242

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.845

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03395

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  FIBIXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.846

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03400

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  FORINDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.847

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03408

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  HEURISTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.848

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1701



 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03410

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  INNICA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.849

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03411

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  BOXARID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.850

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03414

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  LIAMIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.851

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03656

 ( 220 )  2017.11.10.

 ( 732 )  Hyundai Holding Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A Te autód, a Te világod!

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  28    Játékok; játékszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  224.852

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03659

 ( 220 )  2017.11.10.

 ( 732 )  NEXT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csopak (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  224.853

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03891

 ( 220 )  2017.12.04.
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 ( 732 )  E-Power System Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 )  EVIG

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.854

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 02677

 ( 220 )  2017.08.25.

 ( 732 )  Bani's Kft 100%, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.855

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03244

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.856

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03252

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Nagy Balázs 100%, Abda (HU)

 ( 541 )  Acrilnauta

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;
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kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  224.857

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03397

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  FIBRODEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.858

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03398

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  AUMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.859

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03402

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  FORTOFIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.860

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03405

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  GLOBUNTAC

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.861

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03655

 ( 220 )  2017.11.10.

 ( 732 )  dr. Kovács Csaba, Gárdony-Agárd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, online reklámozás, online rendelési, webáruházi szolgáltatások.

  38    Online információtovábbítás, online üzenetküldés szolgáltatások, online fórumok biztosítása.

 41    Online szórakoztatás, online játékszolgáltatások, életmód, online kiadványok megjelentetése, online

kommunikációs szolgáltatások, online szemináriumok biztosítása, online interaktív szórakoztatás, szakmai

 képzés.

 ( 111 )  224.862

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03407

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  HELLIOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.863

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03409

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  BLUMIRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.864

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03413

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  LASTULIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.865

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03541

 ( 220 )  2017.11.02.

 ( 732 )  Group V4 Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Tihamér, Albertirsa

 ( 541 )  Humin 4 Agro

 ( 511 )   31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek.

 ( 111 )  224.866

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03660
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 ( 220 )  2017.11.11.

 ( 732 )  Szőlő utca Lapkiadó Kft. 50%, Budapest (HU)

 TraderMagazin Lapkiadó és Szolgáltató Kft. 50%, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Farkas Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; szórólapok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 ( 111 )  224.867

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03729

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch & Partners, Budapest

 ( 541 )  ADVANCE

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigarettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  224.868

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03772

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  Gávris Szabolcs Attila 1/1, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Fancsalszki Erna ügyvéd, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  224.869

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03241

 ( 220 )  2017.10.11.

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

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.870

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03245

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Jade-Szoft Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserna Zsombor, Nagykovácsi

 ( 541 )  Brokka

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  224.871

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03247

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  MEDIAD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babai László, Budapest

 ( 541 )  PRIMA MEDICA

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.872

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03399

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  FIVOTTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  224.873

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03243

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.874

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03401

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  AYOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.875

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03404

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  GENTREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.876

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03406

 ( 220 )  2017.10.26.

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

 ( 541 )  BEDRINORMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.877

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 02882

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Hal Melinda, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.878

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 02998

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  SZERENCSI MACSKANYELV

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, ccsokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 111 )  224.879

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03119

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó mesterséges édesítőszerek.

 5    Magyarországról származó élelmiszer csecsemőknek, étrend-kiegészítők és diétás készítmények.

 29    Hús és húskészítmények; halak és halból készült tem1ékek; baromfi és baromfiból készült termékek; vadhús

és vadhúsból készült termékek; kolbász és hentesáruk; hús, hal, baromfi, vad, kagyló, zöldség és gyümölcs

kivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcsök és zö1dségek, a fent említett áruk, beleértve édes

és/vagy savanyú szószos változatukat; burgonyából készült termékek; zselék; dzsemek; lekvár; gyümölcspüré;

édes gyümölcs- vagy zöldségkrémek; tojás; tej; tejtermékek; vaj; sajt; sajttermékek; tejkrém; joghurt; túró; tejpor

élelmiszer célokra; desszertek gyümölcsből, diófélékből, joghurtból, túróból és/vagy tejszínből; elkészített

diófélék, diókeverékek, diókeverékek szárított gyümölcsökkel; étkezési olajok; étkezési zsírok; leves konzervek;

készítmények leves készítéséhez; erőleves; fóleg húst, halat, baromfit, vadat, zöldséget, gyümölcsöt és/vagy

tejtermékeket tartalmazó saláták; készételek, amelyek elsősorban húst, halat, baromfit, vadat, zöldségeket,

gyümölcsöket és/vagy tejtermékeket tartalmaznak; főleg húst, halat, baromfit, vadat, zöldséget, gyümölcsöt

és/vagy tejtermékeket tartalmazó fagyasztott élelmiszerek; diétás ételek, főleg húsból, halból, baromfiból, vadból,

zöldségből, gyümölcsből és/vagy tejtermékből, nem gyógyászati célokra, az előbbiek mindegyike

 Magyarországról származva.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; mesterséges kávé; kávé-, tea-, kakaó-és csokoládéitalok; kávé

és kakaó készítmények alkoholos és alkoholmentes italok készítéséhez; liszt; gabonakészítmények; gabonafé1ék;

müzli; teljes kiőrlésű termékek; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska; tészta termékek; pizza; pizza
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termékek; szusi; kenyér; nyitott szendvicsek; szendvicsek; süteménytészta; cukrászsütemények; cukorkaáru;

csokoládé és csokoládé áruk; fagylaltok és jégkrémek; pudingok; méz; szirupok és melasz; élesztő; sütőpor;

élelmiszer keményítő ; só; mustár; majonéz; ketchup; ecet, szászok (ízesítők); salátaöntetek; fűszerek;

fiíszerkivonatok; szárított fűszernövények; ízesítők ételekhez; készételek elsősorban gabonakészítményekből,

lisztből készült tésztákból, galuskából, rizsből, kenyérből, tésztafélékből és/vagy édességből; fagyasztott

élelmiszerek főként gabonakészítményekből, lisztből készült tésztákból, galuskából, rizsből, kenyérből,

tésztafélékből és/vagy édességből; elsősorban gabonakészítményekből, lisztből készült tésztákból, galuskából,

rizsből, kenyérből, tésztafélékből és/vagy édességből álló diétás élelmiszerek, nem gyógyászati célra; dióféléket

 nem tartalmazó édes krémek, az előbbiek mindegyike Magyarországról származva.

 31    Mezőgazdasági, vízkultúrás növények, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök, diófélék,

zöldségek és gyógynövények; gombák; maláta és feldolgozatlan gabonafélék, az előbbiek mindegyike

 Magyarországról származva.

 32    Sörök; alkoholmentes sörök; dietetikus sörök; sört tartalmazó vegyes italok; ásványvizek (italok); szénsavas

víz; alkoholmentes italok; limonádék; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; zöldséglevek; smoothie-k (gyümölcs vagy

zöldségitalok); szirupok italok készítéséhez; készítmények italok készítéséhez, az előbbiek mindegyike

 Magyarországról származva.

 33    Alkoholos italok (kivéve sör); bor; szeszesitalok; likőrök; szeszes ital és boralapú kevert alkoholos italok,

koktélok és aperitifek; bort tartalmazó italok; alkoholos készítmények italok készítéséhez, az előbbiek

 mindegyike Magyarországról származva.

 ( 111 )  224.880

 ( 151 )  2018.06.20.

 ( 210 )  M 17 03240

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Tóth Gábor, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. d'Elhougne Győző, Budapest

 ( 541 )  GÁBRIEL CUKRÁSZDA

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  224.881

 ( 151 )  2018.06.21.

 ( 210 )  M 17 03027

 ( 220 )  2013.11.11.

 ( 732 )  MAYEKAWA MFG. CO., LTD., Koto-ku, Tokyo (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Kompresszorok, élelmiszer- és italfeldolgozó gépek és berendezések (ipari célokra).

  11    Légkondicionáló berendezés.

 ( 111 )  224.882

 ( 151 )  2018.06.21.

 ( 210 )  M 17 03639

 ( 220 )  2006.09.13.

 ( 732 )  Radio Systemes Ingenierie Video Technologies (Société Anonyme), Strasbourg (FR)

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

 ( 541 )  VIDEOFIED

 ( 511 ) 9    Lakóhelyi és kereskedelmi hozzáférés-szabályozó, riasztó és biztonsági riasztórendszerek; elektromos és
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elektronikus riasztók, kamerák és videofelszerelések; mozgás- és infravörös érzékelők; elektronikus

 kommunikációs felszerelések és tartozékok; adók és vevők; adatkapcsolatok.

 37    Lakóhelyi, kereskedelmi és biztonsági riasztási szolgáltatások, köztük biztonsági riasztórendszerek

 karbantartása és szervizelése.

 45    Lakóhelyi és kereskedelmi riasztási és biztonsági riasztási szolgáltatások, köztük biztonsági

 riasztórendszerek figyelése és megválaszolása.

 ( 111 )  224.883

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03984

 ( 220 )  2017.12.14.

 ( 732 )  Vesszős László, Kisoroszi (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 bőr és bőrutánzatból szíjak, övek, nyakörvek, pórázok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, kesztyűk.

 ( 111 )  224.884

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03862

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Linistry Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Sorszám kiadók; integrált áramkörök; jelzőcsengők; elektromos kollektorok; kapcsolótáblák; elektromos

érintkezők; elosztótáblák [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; vezérlőpanelek

[elektromosság]; elektronikus jeladók; távadók, transzmitterek [távközlés]; nagyfrekvenciás készülékek;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; interkommunikációs berendezések, készülékek; számítógépek;

számítógépes programok, rögzített; csengők [figyelmeztető berendezések]; telefonok; világító vagy mechanikai

jelzések; időregisztráló készülékek; távadók, transzmitterek [távközlés]; világító jeladók; integrált áramköri

chipek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógépes programok, rögzített; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; számítógép interfészek; monitorok

[számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek;

olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus naplók; videokamerák; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; elektronikus kijelzőtáblák; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; laptop számítógépek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; okostelefonok; táblagépek; számítógépes hardver; digitális jelek;

elektronikus interaktív táblák; mobiltelefonok; interaktív érintőképernyős terminálok; audio interfészek;

 elektronikus interaktív táblák; digitális jelek; elektromos átalakítók.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tanácsadás számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  224.885
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 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03522

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Huszár Tamás Pál 1/1, Budapest (HU)

 ( 541 )  Jack and Jill Tango

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

 ( 111 )  224.886

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03514

 ( 220 )  2017.11.02.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, zománcok; fakonzerváló szerek; rozsdagátló szerek; festék higítók.

  16    Papírból készült festőszalagok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; üzleti termékek bemutatása és

 kiállítása.

 ( 111 )  224.887

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03373

 ( 220 )  2017.10.25.

 ( 732 )  DMS Solutions Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver-tervezés és fejlesztés;

tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; számítógép

 programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  224.888

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03287

 ( 220 )  2017.10.16.

 ( 732 )  Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Táboroztatás.

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

 ( 111 )  224.889

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03073

 ( 220 )  2017.09.28.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Petőfi Rádió, a Te slágered

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások, televíziós műsorszórás, közvetítés, telex

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

 on-demand közvetítések.

 41    Dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, előadóművészek szolgáltatásai, elő előadások bemutatása, filmgyártás, kivéve a

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

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, lemezlovas (DJ)

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

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

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és

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

műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,

szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve

reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  224.890

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 02954

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tógyer Imre, Gyermely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; rendvédelmi és haditechnikai eszközök, valamint

 vadászati és sportlövészeti optikai eszközök.

 35    Ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, híradástechnikai eszközökkel, lőfegyverekkel, lőszerekkel és

lövedékekkel, robbanóanyagokkal, rendvédelmi és haditechnikai eszközökkel, továbbá sportlövészeti és vadászati

 eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

 41    Lövészettel és vadászattal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek, lövészeti képzések, lövész versenyek, valamint vadászati és sport rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  224.891

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 02738

 ( 220 )  2017.08.30.
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 ( 732 )  BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sziládi-Kovács Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Balatoni kutyabarát vendéglátó - és szálláshelyek részére hirdetési- és reklámszolgáltatások nyújtása;

balatoni kutyabarát szolgáltatások, vendéglátó - és szálláshelyek részére reklámkommunikációs stratégiára való

 tanácsadás.

  41    Balaton környéki kutyás rendezvények szervezése.

  43    Kutyabarát balatoni szállások foglalása.

 ( 111 )  224.892

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03976

 ( 220 )  2017.12.13.

 ( 732 )  Pap Ilona, Csobánka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, ékszertartók.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel

 kapcsolatos reklám szolgáltatások.

  42    Ékszer tervezés.

 ( 111 )  224.893

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03741

 ( 220 )  2017.11.20.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Vitajó-mix

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

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

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

 ( 111 )  224.894

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03632

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BÉKANŐ

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

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  224.895

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03527

 ( 220 )  2017.11.02.

 ( 732 )  Gálné Varga Szilvia 50%, Bócsa (HU)

 Varga Zsolt 50%, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szőlő, friss; szőlőtőkék.

  33    Balatonfüred - Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: Balatonfüred - Csopak eredetmegjelölés

termékleírásának megfelelő borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

 Balatonfüred - Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  224.896

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03513

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárvári Sándor, Budapest

 ( 541 )  SUNWOR

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  224.897

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03511

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Bucsai Orsolya, Budapest (HU)

 dr. Pap Lajos, Budapest (HU)

 ( 541 )  Káli csók

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

 ( 111 )  224.898

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03526

 ( 220 )  2017.11.02.

 ( 732 )  Gálné Varga Szilvia 50%, Bócsa (HU)

 Varga Zsolt 50%, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   31    Szőlő, friss; szőlőtőkék.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; borok; habzóbor, pezsgő;

 bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; desszertborok; rozéborok; asztali borok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szőlő, friss; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szőlőtőkék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: alkoholos italok (sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: alkoholos italok (sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: készítmények alkoholos italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: készítmények alkoholos italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: borok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: habzóbor, pezsgő; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: habzóbor, pezsgő; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: bor alapú italok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bor alapú

italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bort tartalmazó italok [fröccsök]; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bort tartalmazó italok [fröccsök]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: desszertborok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: desszertborok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

rozé borok; a következőárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rozé borok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmiszolgáltatások: asztali borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások: asztali borok.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásszervezés turisták számára; alkoholos italok felszolgálása;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek

 számára; éttermi foglalási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.899

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03627

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Agóra

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

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok tetjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámlevél szolgáltatás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása;
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telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás

 [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kolturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

intemeten [nem letölthető] elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadómüvészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai konferenciák szervezése és

lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás;

 szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 111 )  224.900

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03641

 ( 220 )  2017.11.09.

 ( 732 )  Sebastiano Scarpa Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Lábbelik; bakancsok, csizmák; alkalmi cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bőrcipők; cipőtalpbetétek;

férfi lábbelik; gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermeklábbelik; hétköznapi [casual] cipők; hétköznapi,

 utcai lábbelik; magassarkú cipők; női lábbelik; téli csizmák.

 ( 111 )  224.901

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03628

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  VECTERA Inc., Panama 5 (PA)

 ( 740 )  Nyíri István, Hévíz

 ( 541 )  Budweisers Clydesdales

 ( 511 )  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, amelyet

személyek és létesítmények nyújtanak embereknek vagy állatoknak mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

szolgáltatások személyek kezelésére vonatkozó orvosi elemzési szolgáltatások mesterséges megtermékenyítési

 szolgáltatások; gyógyszerészi tanácsadás; állattenyésztés; növénytermesztési szolgáltatások, kertészet.

 ( 111 )  224.902

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03863

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Linistry Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 )  A mobilod sorban áll helyetted

 ( 511 ) 9    Sorszám kiadók; integrált áramkörök; jelzőcsengők; elektromos kollektorok; kapcsolótáblák; elektromos

érintkezők; elosztótáblák [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; vezérlőpanelek

[elektromosság]; elektronikus jeladók; távadók, transzmitterek [távközlés]; nagyfrekvenciás készülékek;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; interkommunikációs berendezések, készülékek; számítógépek;
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számítógépes programok, rögzített; csengők [figyelmeztető berendezések]; telefonok; világító vagy mechanikai

jelzések; időregisztráló készülékek; távadók, transzmitterek [távközlés]; világító jeladók; integrált áramköri

chipek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógépes programok, rögzített; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; számítógép interfészek; monitorok

[számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek;

olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus naplók; videokamerák; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; elektronikus kijelzőtáblák; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; laptop számítógépek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; okostelefonok; táblagépek; számítógépes hardver; digitális jelek;

elektronikus interaktív táblák; mobiltelefonok; interaktív érintőképernyős terminálok; audio interfészek;

 elektronikus interaktív táblák; digitális jelek; elektromos átalakítók.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció

  38    Távközlés.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tanácsadás számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  224.903

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03635

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  VIDEOTON HOLDING ZRt. 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bocskay Bea, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.904

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03629

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Séf Asztala Étterem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.905

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03516

 ( 220 )  2017.11.02.

 ( 732 )  Szíjártóné Pohly Boglárka, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kis Marika

 ( 511 )  9    CD-k, Dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, zenés anyagok kiadása.

 ( 111 )  224.906

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03512

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  Just Like Buddha Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.907

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 03510

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  iCentre-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jánosik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  iCentre

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.908

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 02968

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tematic Madia Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, reklámcálú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés,

 reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció, vezeték nélküli műsorterjesztés.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], hangfelvételek kölcsönzése, online, nem

letölthető videók biztosítása, rádióműsorok készítése, rádióműsorok közvetítése, rádióműsorok szerkesztése,

 rádiós szórakoztatás, szinkronizálás

 ( 111 )  224.909

 ( 151 )  2018.06.25.

 ( 210 )  M 17 02838

 ( 220 )  2017.09.12.

 ( 732 )  Han Yuxian, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Bizsuk.

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

  35    Kereskedelem.

 ( 111 )  224.911

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 02988

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Esterhazy Privatstiftung, Eisenstadt (AT)

 ( 740 )  dr. Béres István ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bentlakásos iskolák; coaching

(tréning); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; forgatókönyvírás;

gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák

levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

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

letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; számítógépes hálózatról online biztosított
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játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; táboroztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  224.912

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03101

 ( 220 )  2017.10.02.

 ( 732 )  Grande Market Kft., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kótai Izabel, Kapuvár

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

kagylóhéj; tajték; sárga ámbra; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  224.913

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03239

 ( 220 )  2017.10.11.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

  35    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka reklámozása.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.914

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 18 00259

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest (HU)

 ( 541 )  CERT.HU

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.915

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03156

 ( 220 )  2017.10.06.

 ( 732 )  Chrobák János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 41    Gyerekek motorozással kapcsolatos okatatása, nevelése; sport- és kulturális tevékenységek (versenyzés);

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  224.916

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03185

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  224.917

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03190

 ( 220 )  2017.10.09.

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

  

( 546 )

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

  38    Rádióadás, műsorszórás, e-mail.

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

 ( 111 )  224.918

 ( 151 )  2018.06.26.
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 ( 210 )  M 17 03193

 ( 220 )  2017.10.09.

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

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú

 italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

  36    Épületek bérbeadása.

  39    Járművek bérbeadása; hajós utasszállítás; hajók bérbeadása.

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

 sport célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 111 )  224.919

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03197

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  dr. Szabó Iván, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  224.920

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03198

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  Schwarczer Zoltán, Pécel (HU)

 Schwarczer Zoltánné, Pécel (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   20    Ágynemű, párnák, takarók.

  24    Hálózsák, ágynemű, takaró, gyerekhálózsák.

  25    Alsóruházat, alsóruha babáknak, alvózsák babaruhák, kiegészítők, gyerekruha.

 ( 111 )  224.921

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03487

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  Szikra Zoltán János 100%, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.922

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 02515

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  224.923
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 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03039

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

 diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású takarmányadalékok; gyógyteák.

  29    Leves készítmények; levesek; milk shake-ek [tej alapú frappé italok]; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

 30    Csokoládés tej [ital]; gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek, kekszek; lisztek; liszttartalmú ételek;

 magas protein tartalmú gabonaszeletek; snack ételek (gabona alapú).

 ( 111 )  224.924

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 03040

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  C&M Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

 diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású takarmányadalékok; gyógyteák.

  29    Leves készítmények; levesek; milk shake-ek [tej alapú frappé italok]; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

 30    Csokoládés tej [ital]; gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek, kekszek; lisztek; liszttartalmú ételek;

 magas protein tartalmú gabonaszeletek; snack ételek (gabona alapú).

 ( 111 )  224.925

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 01772

 ( 220 )  2017.05.31.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  A DAL

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)

szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése
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(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,

show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi

díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  224.926

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 01777

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  CPCC Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  JUHHÉ

 ( 511 )  35    Fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja, vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; szervezeti konzultáció vásárlói hűségprogramok vonatkozásában;

fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók;

vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; hűségprogramok, ösztönző és bónusz

programok szolgáltatások; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra;

hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete; üzleti ösztönzési

programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje; engedményeket vagy vásárlásra való

ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat

jutalmazási programmal; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás

 utáni jutalompontok által.

 36    Vásárlói hűség jutalmazásra szolgáló értékbónok kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel

 kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása.

 ( 111 )  224.927

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 01976

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  Az UP egy filozófia és életstílus Budapestről

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; célzott

marketing; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda

 funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok

készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

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

tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;

stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy
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 szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával

és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver

bérlés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftvertervezés; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás.

 ( 111 )  224.928

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 01977

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Erdélyi Miklós, Ópályi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    A szatmári szilvapálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinkák.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, rendezvények, fesztiválok.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  224.929

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 02101

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  224.930

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 02514

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1727



 ( 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).

 ( 111 )  224.931

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 210 )  M 17 02100

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  224.932

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03299

 ( 220 )  2017.10.16.

 ( 732 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 740 )  Naffa Khaled, Bodmér

 ( 541 )  arabesque

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  224.933

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03300

 ( 220 )  2017.10.16.

 ( 732 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 740 )  Naffa Khaled, Bodmér

 ( 541 )  Kaukab Alsharq

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  224.934

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03301

 ( 220 )  2017.10.17.

 ( 732 )  Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.935

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03312

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  Benihana Holdings PTE., LTD, Singapore (SG)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.936

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03304

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  224.937

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03313

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok (géprészek); fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg, járműablakok kivitelével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg; szigetelő üveg (építési); szilícium-dioxid (kvarc); színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg
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 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üvegáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

 37    A 7., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások, kivéve

csövek, tengelykapcsolók, csatlakozók, szelepek, adapterek, áramlás szabályozók, szűkítő, szélesítők, elválasztók,

dugók, csapok, alkatrészek és szerelvények (az imént említett valamennyi áru nemfémes anyagból vagy döntően

 nem fémes anyagból) árukhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  224.938

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03457

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Dombi János, Sopron (HU)

 Virág Márta, Gyula (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Mécsesek, viaszgyertyák, világítóanyagok.

  21    Üvegek, porcelán, fajanszáruk és ezekből készült mécsesek.

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.939

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03450

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Ibrahim-Mehdi Ádám Salah, Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Hello Hunor

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.940

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03451

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Humánia HRS Group Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; piackutatás; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás).
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 ( 111 )  224.941

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03454

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Sztupa Balázs, Sárosd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; ügyességi versenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  224.942

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03453

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Varga László, Szigetbecse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, biciklik, azok részei, szerelvényei és kiegészítői.

  25    Kerékpáros, biciklis ruházati cikkek, cipők kalapáruk.

  37    Kerékpárok, biciklik javítási és szerelési szolgáltatásai.

 ( 111 )  224.943

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03455

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  Household Depo Import-Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.944

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03452

 ( 220 )  2017.10.27.

 ( 732 )  dr. Podamer-Benák Dóra, Diósd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

  16    Papír és karton; nyomdaipari termék, amelyek nem tartoznak más osztályokba, törlésre szolgáló termékek.

 21    Eszközök háztartási és konyhai célokra, takarító eszközök bőr fényesítéséhez, felmosórongyok, tisztító

 (fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével, tisztítórongyok, törlőrongyok.

 ( 111 )  224.945

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03694

 ( 220 )  2017.11.15.

 ( 732 )  Tóthné Bartók Erzsébet, Bag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Gyermekek számára készült könyvek, foglalkoztató füzetek; határidőnaplók; irodai és oktatási

 segédanyagok; kártyák, oktatókártyák; könyvek.

 41    Bemutatók szervezése képzési célokra; csapatépítés; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése

felnőttek, diákok számára; képességfejlesztő tanfolyamok, tréningek; kiadványok megjelentetése; könyvkiadás;

oktatás, tanítás; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; szabadidős táborok; személyiségfejlesztő tréning; tanfolyamok szervezése;

 továbbképzés.

 ( 111 )  224.946

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03801

 ( 220 )  2017.11.27.

 ( 732 )  Hot Tramp Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók; baseball sapka; baseball sapkák; borbélyköpenyek; dzsekik; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok;

felsőruházat; férfi felsőruházat; férfi ruházat; fodrász beterítő kendők; hosszú ujjúpulóverek; kabátok, dzsekik;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis felsők; pólók; pulóverek; rövid ujjú pólók;

 rövid vagy hosszú ujjú pólók; ruházati cikkek; sapkák; trikók; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók.

 43    Bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; étel és italellátás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttemekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói

szolgáltatások; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; pub szolgáltatások; snack-szolgáltatások; vendéglátás;

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és ital szolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 44    Arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápoló szalonok; borbély szolgáltatások;

borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fejbőrápolási
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szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrász szalonok

szolgáltatásai gyermekeknek; fodrász szalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrász szalonok szolgáltatásai nőknek;

hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hajdaueroló szolgáltatások;

hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; hajformázás; hajgöndörítő szolgáltatások;

hajkezelés; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; hajvisszaállítás; higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára; humán higiénia és szépségápolás; szépségszalon

szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt gépek és berendezések

kölcsönzése; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; szolgáltatások; hajkezelés; hajmosás; hajszínező

szolgáltatások; hajvágás; hajvisszaállítás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások

emberek számára; humán higiénia és szépségápolás; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok;

szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; szépségszalonok

szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és

 szépségápolás területén.

 ( 111 )  224.947

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03914

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Rúzs-Molnár Sándor, Szada (HU)

 ( 541 )  MIXTENZÍV

 ( 511 )   29    Hús; hal; rákok; kagylók; baromfi; vadhús.

 31    Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti termékek; élő növények; virágok;zöldségek; gyümölcsök; trópusi

 növények; takarmány.

  44    Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  224.948

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03921

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Amazon Europe Core S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangutasításos és -felismerő szoftver, beszédet szöveggé átalakító szoftverek, és beszédhanggal irányítható

szoftveralkalmazások; személyi asszisztens szoftver; otthoni automatizálás és otthoni készülék integrációs

szoftver; személyi járműintegrációs szoftver; vezetéknélküli kommunikációs szoftver beszéd-, hang-, videó- és

adatátvitelre; keresőmotor szoftverek; számítógépes szoftver különálló hangvezérléses információs eszközök és

személyi asszisztens eszközök vezérléséhez; számítógépes szoftverek személyes információkezeléshez;

számítógépes szoftverek az alábbiak elérésére, böngészésére és a bennük való keresésre: online adatbázisok,

audio-, videó- és multimédiás tartalmak, játékok és szoftverek, szoftveralkalmazásokra vonatkozó piacterek;

számítógépes szoftver információk hozzáféréséhez, figyeléséhez, nyomon követéséhez, kereséséhez, mentéséhez

és megosztásához közérdekű témákkal kapcsolatban; széleskörű fogyasztási cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi

és rendelési szolgáltatások használatára készült számítógépes szoftverek; a "dolgok internete" (loT) típusú

elektronikus eszközök csatlakozására és irányítására készült számítógépes szoftverek; hálózatba kapcsolt
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vezetéknélküli fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási klíma berendezések, világítástechnikai termékek és

személyi járműszoftver csatlakozására, működtetésére, irányítására és kezelésére használatos számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek mások általi használatra olyan szoftver fejlesztésére, amely kezeli,

csatlakoztatja és működteti a "dolgok internete" (loT) típusú elektronikus eszközöket; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (API); szoftverfejlesztő készlet (SDK), amely

számítógépes szoftverfejlesztő eszközökből áll beszédhangszolgáltatás kézbesítés és a természetes nyelvet

megértő technológia fejlesztésére globális számítógépes hálózatokon, vezetéknélküli hálózatokon, valamint

elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül; adatokat kommunikációs hálózatokon és az interneten keresztül

cserélő és felhőalapú adattároló és cserélő szolgáltatásokhoz csatlakozó elektronikus eszközök, rendszerek és

cserélők által használt alkalmazásprogramozási illesztőegységek (API-k) fejlesztésére, használatára és

összekapcsolt működésre képessé tételére szolgáló szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) és számítógépes

szoftverek; Internethez csatlakozó fogyasztói elektronikus eszközökhöz való szoftverek és alkalmazások

létrehozására szolgáló, alkalmazásprogramozási illesztőegységekként (API-k) használható szoftverfejlesztő

eszközöket és szoftvereket tartalmazó szoftverfejlesztő készletek (SDK-k); alkalmazás-programozási interfész

(API), nevezetesen, szoftverek beszédhangszolgáltatás kézbesítés és személyi asszisztenciára képes eszközök

fejlesztésének elősegítésére fogyasztói elektronikus eszközökkel kapcsolatban; számítógépes

alkalmazásszoftverek vezetéknélküli kézi eszközökhöz, nevezetesen vezérlő, integráló, működtető, csatlakozó és

irányító szoftverek hangvezérléses információs eszközökhöz, nevezetesen felhőhöz csatlakozó és hangvezérléses

okos fogyasztói elektronikus eszközök és elektronikus személyiasszisztens eszközök; Számítógépes

 szoftverfejlesztési eszközök.

 35    Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások; termékinformációk biztosítása segítségnyújtás

céljából olyan általános fogyasztói áruk kiválasztásához, amelyek megfelelnek a fogyasztói igényeknek;

fogyasztói tájékoztatás és kapcsolódó hírek biztosítása a sport, szórakoztatás, üzlet és pénzügy, politika és

kormányzat, egészségügy és fizikai erőnlét, az időjárás, a tudomány és technológia, az utazás, a művészetek és az

irodalom, az életmód és a személyes fejlődés, a járművek és a közlekedés, az oktatás és gyermekfejlődés,

ingatlan, divat és design, ételek és főzés, otthondíszítés, a zene és a mozi, a történelem, az orvostudomány a jog

 területén és az aktuális eseményekről.

 41    Nem letölthető műsoros zene és podcastok biztosítása; tájékoztatás, hírek és kommentárok biztosítása az

aktuális események, szórakoztatás, kulturális események, hírek, sport, szórakoztatás, üzlet és pénzügy, politika és

kormányzat, egészségügy és fizikai erőnlét, az időjárás, a tudomány és a technológia, az utazás, a művészetek és

az irodalom, életmód és a személyes fejlődés, járművek és közlekedés, az oktatás és gyermekfejlődés, ingatlan,

divat és design, ételek és a főzés, otthondíszítés, a zene és a mozi, a történelem, az orvostudomány a jog és a

 fogyasztói ügyek területén.

 42    Platform, mint szolgáltatás (PaaS) a következőkkel kapcsolatban: számítógépes szoftver platformok

hangutasításos és -felismeréses szoftverekhez, beszédet szöveggé alakító szoftverekhez, és beszédhangot lehetővé

tévő szoftveralkalmazásokhoz; személyi asszisztens szoftverhez való számítógépes szoftverplatformokat kínáló

platformszolgáltatás (PaaS); otthonautomatizáló és otthoni készülékek integrációját szolgáló szoftverekhez való

számítógépes szoftverplatformokat kínáló platformszolgáltatás (PaaS); személyi járműintegrációs szoftverekhez

való számítógépes szoftverplatformokat kínáló platformszolgáltatás (PaaS); beszéd, audió, videó és adatátvitel

vezetéknélküli kommunikációs szoftvereken, és az ezeket tartalmazó számítógépes szoftverplatformokhoz tartozó

platformszolgáltatás (PaaS); számítógépes szoftver önálló hangvezérléses információkat és személyi asszisztens

eszközöket irányító szoftver mint szolgáltatás (SaaS); személyes adatok kezelésére való számítógépes szoftver,

mint szolgáltatás (SaaS); szoftver mint szolgáltatás (SaaS) a következőkkel kapcsolatban: online adatbázisok,

audio-, videó- és multimédiás tartalmak, játékok és szoftverek, szoftveralkalmazásokra vonatkozó piacterek

elérésére, böngészésére, és bennük való keresésre; számítógépes szoftver információk hozzáféréséhez,

figyeléséhez, nyomonkövetéséhez, kereséséhez, lementéséhez és megosztásához közérdekű témákkal

kapcsolatban szoftver mint szolgáltatás (SaaS); Széleskörű fogyasztási cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi és

rendelési szolgáltatások használatára készült számítógépes szoftverek; a "dolgok internete" (loT) típusú
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elektronikus eszközök csatlakozására és irányítására készült számítógépes szoftverekhez tartozó szoftver mint

szolgáltatás (SaaS); hálózatba kapcsolt vezetéknélküli fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási

klímaberendezések, világítástechnikai termékek és járművek csatlakozására, működtetésére, irányítására és

kezelésére használatos számítógépes szoftverek, és ehhez tartozó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítógépes

szoftverek mások általi használatra olyan szoftver fejlesztésére, amely kezeli, csatlakoztatja és működteti a

"dolgok internete" (loT) típusú elektronikus eszközöket, és az ehhez tartozó szoftver mint szolgáltatás (SaaS);

alkalmazásprogramozási felületként (API) használatható szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szabadalmaztatott

számítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése és karbantartása a természetes nyelv, a beszéd, a nyelv és a

hangfelismerés területén; technikai támogatás és konzultációs szolgáltatások számítógépes rendszerek,

platformok és alkalmazások fejlesztésére; alkalmazásszolgáltatás (ASP) szolgáltatások az alábbiakhoz: vezérlő,

integráló, működtető, csatlakozó és irányító szoftverek hangvezérléses információs eszközökhöz, nevezetesen

felhőhöz csatlakozó és hangvezérléses okos fogyasztói elektronikus eszközök és elektronikus személyi

asszisztens eszközök; személyre szabott számítógépes keresési szolgáltatások, nevezetesen információk az ügyfél

kifejezett kérésére az interneten keresztül történő keresésének és visszakeresésének biztosítása; számítógépes

szolgáltatások, nevezetesen, eszközök távoli menedzsmentje számítógépes hálózatok, vezetéknélküli hálózatok és

az internet segítségével; Internetes keresőprogram szolgáltatások biztosítása; Az összes fentiekkel kapcsolatos

 tájékoztató, tanácsadó és szakértői szolgáltatások.

 45    Személyes ügyintézési (concierge) szolgáltatások biztosítása mások számára; közösségi hálózatépítő

 szolgáltatások.

 ( 111 )  224.949

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 00845

 ( 220 )  2017.03.10.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 37    Építkezés; javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely műszaki és háztartási cikket,

kisgépet, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközt, egyéb elektromos berendezést helyrehoznak a használat,

károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási szolgáltatások bármely műszaki és

háztartási cikkek, kisgépek, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközök területén; karbantartási

szolgáltatások bármely műszaki és háztartási cikk, kisgép, számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb

elektromos berendezés eredeti állapotának megóvása érdekében, anélkül hogy bármely tulajdonságát

megváltoztatnák; bármely elektromos berendezés zavarmentesítése; műszaki és háztartási cikk, kisgép,

számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés üzembe helyezése; elhasznált vagy

tönkrement bármely elektromos berendezés felújítása, üzembe helyezése, használatra kész állapotba helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése, karbantartása és javítása; bármely műszaki berendezésbe való

festékkazetta utántöltése, újratöltése; órajavítás; számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása,

javítása; számítástechnikai, hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés vonatkozásában szoftver
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telepítése, törlése, frissítése; számítástechnikai, hobbielektronikai eszközön, egyéb elektromos berendezésen (így

különösen telefonon, tablet, laptop, külső merevlemez) tárolt adatok mentése, másolása, helyreállítása; tűzriasztók

 felszerelése és javítása.

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

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

 ( 111 )  224.950

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 01766

 ( 220 )  2017.05.31.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikácíós stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
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 41    Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszédfordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek

kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

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

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  224.951

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03284

 ( 220 )  2017.10.15.

 ( 732 )  Stettner Tímea 100%, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus adatbázisok.

  45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  224.952

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03278

 ( 220 )  2017.10.13.

 ( 732 )  AT B.T., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Csepregi László, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számológépek.

 16    Irodai cikkek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók [papíráru], irodai kapcsok, irodai kellékek, irodai

lyukasztógépek, irodai nedvesítők, irodaszer szekrények, íróecsetek, íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek

[papíráruk], írókréta, írólap, írópapír, írószerek, írószertartók [készletek], írótábla törlők, iskolaszerek [papíráruk],

ívek [papíráruk], javítófolyadékok [irodai cikkek], jelölő kréta, jelölőtük rajzoláshoz, rajztűk, hibajavító roller,
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kártyák, katalógusok, laminálók irodai használatra, levélzáró öntapadós ragasztókorongok, mappák, naptárak,

noteszok, nyomtatott órarendek, nyomtatványok, öntapadós címkék, matricák [papíripari], öntapadós textil

[írószer éspapíráru], papírvágó kések [irodai cikkek], papír- vagy kartondobozok, pasztellek [kréták], pauszpapír,

szabásminta papír, pecsételő anyagok papíripari használatra, pénztárolók, radírgumik, ragasztók irodai és otthoni

célokra, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, rajzeszközök, rajzkészletek, rajztáblák, rajzszegek,

rotringhegyek, ceruzahegyek, sablonok [papíráruk], tollak [irodai cikkek], toll- és ceruzatartók, tollhegyek,

tolltartó dobozok, tolltartó kapcsok, csipeszek, többmásolatos papírok [írószer], töltőceruzák [rotringok], töltőtoll,

tuskihúzók, tusok, tűzőgépek [irodai cikkek], t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz, ujjnedvesítő [irodaszerek],

ujjvédők [irodai cikkek], útlevéltartók, vonalzók műszaki rajzokhoz, zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból.

 ( 111 )  224.953

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03145

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  DPC Consulting Kft. 50%, Budapest (HU)

 DBArt Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti

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

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1738



[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  224.954

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 02571

 ( 220 )  2017.08.11.

 ( 732 )  Cselényi Krisztina Judit, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

  20    Bútorok, fából, készült termékek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; konferencia szervezés, bonyolítás; oktatási anyagok fejlesztése, kiadása,

 terjesztése.

 ( 111 )  224.955

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03144

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  DPC Consulting Kft. 50%, Budapest (HU)

 DBArt Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti

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

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
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számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  224.956

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 01341

 ( 220 )  2017.04.25.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikácíós stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;
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információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszédfordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek

kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

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

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  224.957

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 01767

 ( 220 )  2017.05.31.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Anikó Show

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése
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és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikácíós stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszédfordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek

kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

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

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  224.958

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 02339

 ( 220 )  2017.08.10.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hal, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; lazac (nem élő); sózott hal; tonhal (nem

 élő).

 ( 111 )  224.959

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 02910

 ( 220 )  2017.09.18.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vatera - A biztonságos online piactér

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, mások javára különböző áruféleségek összeállítása(kivéve ezek

szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák

ezeket az árukat, és ezek végzése elektronikus úton, különösen interneten keresztül; kereskedelmi ügyletek;

kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online piacok működtetése eladók és vásárlók számára termékekhez

és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; eladói termékek és szolgáltatások, eladói termékek értéke és árai értékelése és

ezekhez kapcsolódó visszajelzések és osztályozások; vásárlói és hirdetői ismertetőkkel való ellátás; hirdetési és

 promóciós szolgáltatások.

 38    Telekommunikáció; adatok és információk elektronikus továbbítása; személyhívó szolgáltatások (rádión,

 telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációseszközön keresztül).

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

 ( 111 )  224.960

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03141

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  Tormássy Pál Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mogyorósi István, Budapest

 ( 541 )  CITEronome

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  224.961

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03276

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Forrás-Trend Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Előre legyártott építőelemek (nemfémes); előre gyártott nemfém építőelemek; előre gyártott nem fém

épületelemek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; betonfalak építkezéshez;

 építőelemek (nem fém).

 37    Épületrészek építése; épületek kivitelezése; épületek és más szerkezetek építése; épületek építése; épületek

 szigetelése.

 ( 111 )  224.962
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 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03146

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  DPC Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti

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

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];
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honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  224.963

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 210 )  M 17 03147

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  DPC Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

  

( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokbanadatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti

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

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
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 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  38    Távközlés; távkonferencia; videókonferencia; video on-demand.

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

[oktatás];alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

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

pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás;

adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; minőségellenőrzés; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  224.965

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03950

 ( 220 )  2017.12.11.

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

 ( 541 )  MILURISTAT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések kezelésére.

 ( 111 )  224.966

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 01864

 ( 220 )  2017.06.09.

 ( 732 )  Civil Akadémia Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fábián László, Budapest

 ( 541 )  SZÉPHALMI DIÉTA

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
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tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.967

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 02318

 ( 220 )  2017.07.18.

 ( 732 )  Banksoft Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BANKSOFT

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

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

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

 35    Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftver fejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 111 )  224.968

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 02319

 ( 220 )  2017.07.18.

 ( 732 )  Banksoft Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

 35    Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,
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adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftver fejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 111 )  224.969

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 02992

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  UNICREDIT S.P.A., Roma (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan ügyletek, pénzügyek, biztosítás, ingatlannal kapcsolatos információ és tanácsadás, pénzügyi és

biztosítási ügyek; ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökség; ingatlan bérbeadása; biztosítás;

pénzügyi szolgáltatások; monetáris ügyletek; ingatlanügyek; banki szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás

pénzügyekben; otthoni bankolás; pénzügyi információk és biztosítási információk; pénzügyi becslések [biztosítás,

bank, ingatlan]; biztosító társaságok á1ta1 kínált pénzügyi szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ingatlanvásárlás [harmadik felek nevében]; ingatlan adminisztráció; ingatlankezelés és ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanvásárlással kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatások

befektetési ügyekben az ingatlan szektorban; ingatlanhitel, lízingszolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó

biztosítékiletéti szolgáltatások; ingatlan menedzsment szolgáltatások; ingatlan vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanértékelés és menedzsment; kötvényekre vonatkozó ügynöki szolgáltatások, valamint utazási csekkek és

készpénz kiadás; kötvénykibocsátás; előre fizetett készpénzkártyák kibocsátása; értéktárgyak letétbe helyezése;

valutakereskedelem és pénzváltás, valamint pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzforgalmi számlák terhelése

és jóváírása; finanszírozások megkönnyítése és megszervezése; befektetési ügynöki tevékenység; pénzügyekkel

kapcsolatos ügyintézés; megtakarítási számlák kezelése; vagyonkezelés; munkavállalóknak szóló nyugdíjalapok

pénzügyi kezelése; vagyonkezelői ügyintézés; pénzügyi segítségnyújtás; takarékpénztári és hitel társaságok;

kereskedelmi bankolás és otthoni bankolás; alkuszi/ügynöki tevékenység; magán befektetési és kockázati

tőkebefektetési szolgáltatások (tőkebefektetés); vagyonkezelői alapokra vonatkozó tanácsadás; tanácsadás

kockázatkezelési [pénzügyi] ügyekben; független tanácsadás a pénzügyi tervezési ügyekben; adótanácsadás

[pénzügyi]; részvénybefektetés nemzetközi vállalatokban; pénzügyi támogatások nyújtása; áru- és

szolgáltatás-vásárlásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tőkeemelés; részvényekhez kapcsolódó

ügynöki tevékenységek; tőke kezelés lakossági ügyfelek számára; vásárlások finanszírozása; tőkeemelés;

befektetési tőke biztosítása; folyószámlanyitás; pénzügyi finanszírozás; kereskedelmi finanszírozás;

ingatlanfejlesztési finanszírozás; finanszírozás biztosítása vállalatok részére; nyugdíjalapok biztosítása; a külföldi

valutával kapcsolatos kockázatok pénzügyi védelmének biztosítása; pénzügyi szolgáltatások nyújtása világméretű

információs hálózat vagy internet révén; pénzügyi kötvények nyújtása; garanciaalapok; pénzügyi

kockázatkezelés; kockázatkezelés kamatláb-ügyekben; kockázatkezelés árazási ügyekben; ügynökgondnoki

szolgáltatások; nyereség kezelése; eszközkezelés; pénzügyi eszközök kezelése; kockázati tőke kezelés; vállalati

pénzügyek kezelése; vállalati alapok kezelése; pénzügyi alapok kezelése; ingatlanalapok kezelése; nyugdíjalapok

kezelése; pénzügyi menedzsment és tervezés; pénzügyi menedzsment és készpénzkezelés; folyószámlák pénzügyi

kezelése; nyugdíjak pénzügyi kezelése; banki szolgáltatások pénzügyi kezelése; pénzügyi menedzsment

interneten keresztül; otthoni bankolás; tőzsdével kapcsolatos pénzügyi információk, információ- és

adatszolgáltatás; pénzügyi tanácsadás; bankszámlákra vonatkozó információk; internetes bankolás; fix hozamú

befektetések; pénzügyi befektetések; befektetések egyedi részvényalapú befektetési alapokba; kockázati tőke és

projekt tőke befektetések; pénzügyi szolgáltatási ügyletek; banki szolgáltatások; kereskedelmi bankügyintézés;
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online bankolás; pénzügyi alapműveletek; pénzügyi garanciák nyújtása; építési projektek finanszírozása;

finanszírozási szolgáltatások ingatlan vásárlásához; hitelnyújtással kapcsolatos ügynöki tevékenység;

finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi tervezés és irányítás; pénzügyi tervezés; kölcsönök és hitelek, pénzügyi

lízing szolgáltatások; pénzügyi védelem; finanszírozás növelése; banki szolgáltatások; internetes banki

szolgáltatások; számítógépesített banki szolgáltatások; pénzügyi és banki szolgáltatások; digitális banki

szolgáltatások; digitális banki szolgáltatások számítógépes világhálón keresztül [internetes bankolás]; pénzügyi

banki szolgáltatások készpénz kifizetéshez; személyes pénzügyi banki szolgáltatások; készpénzbetétek pénzügyi

banki szolgáltatásai; bankfinanszírozási szolgáltatások; nemzetközi banki szolgáltatások; online banki

szolgáltatások; banki szolgáltatások betétgyűjtéshez ; személyes banki szolgáltatások; privát banki szolgáltatások;

online banki szolgáltatások; számlahitelező szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó szolgáltatások; monetáris

ügyek; vagyonkezelői szolgáltatások; folyószámla és csekk szolgáltatások; bankszámla-szolgáltatások;

betétszámla szolgáltatások; megtakarítási számla szolgáltatások; csekkszámla szolgáltatások; folyószámla

szolgáltatások; betéti szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi és kölcsön szolgáltatások; banki

intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi ügyletek;

megtakarítási terv szolgáltatások; nyugdíjalap szolgáltatások; pénzügyi tervezési szolgáltatások; megtakarítások

és kölcsönök; kincstári szolgáltatások; kamatlábhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciós szolgáltatások;

vagyonkezelési szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó adminisztráció; komputerizált pénzügyi szolgáltatások;

pénzügyi megtakarítási szolgáltatások; személyre szóló pénzügyi szolgáltatások; eszközökhöz kapcsolódó

pénzügyi szolgáltatások; befektetési ügyekben nyújtott szolgáltatások; monetáris szolgáltatások;

nyugdíj-szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarítási számlákkal kapcsolatos szolgáltatások; telefonbank

szolgáltatások; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések;

adománygyűjtés jótékonysági célokra [alapkezelés]; pénzgyűjtés; pénzügyi szponzorálási szolgáltatások;

pénzügyi szponzorálás; hitelkártya szolgáltatások; hitelkártya kibocsátás; hitelkártyák és betéti kártyák

kibocsátása, ATM kártyák és gyűjtőkártyák biztosítása; ATM kártyákkal, hitelkártyákkal, betéti kártyákkal és

digitális fizetési kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártya és fizetőkáttya szolgáltatások;

hitelkártya-kezelési szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatások hitelkártyákra, betéti kártyákra és gyűjtő kártyákra

vonatkozóan; bankszámla szolgáltatások, nevezetesen bankszámlanyitás vagy bankszámlazárás; biztosítás;

apartmanok bérbeadása; hitelügynökségek; lízingügynökségek [ingatlanok]; követelésbehajtási ügynökségek;

vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügynökségek; elemzések (pénzügyi-); balesetbiztosítás;

tűzbiztosítás ; betegbiztosítás; tengeri biztosítás; életbiztosítás; biztosítás; konzultáció pénzügyekben;

tőkefelhalmozás; széfletétek; pénzügyi információk és biztosítási információk; tőkebefektetés; apartmanok,

házak, kereskedelmi helyiségek és irodák bérbeadása; épületek bérbeadása; kereskedelmi tulajdon lízingelése;

lakások bérbeadása; földterületek bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása [ingatlan];

biztosítási ügyletek; ingatlanügyletek; tőzsdei kereskedelmi ügyletek; tőzsdeügynöki tevékenység; valutaváltás;

részletfizetés; értékpapír fedezetű kölcsönök; kölcsönök [finanszírozás]; kölcsönök ingatlan jelzáloghoz

kapcsolódóan; tőzsdei jegyzés; betéti kártya szolgáltatások; nyugdíj alap-szolgáltatások; vállalat-felszámolás

[pénzügyi ügyek]; nyugdíjkifizetésekhez kapcsolódó szolgáltatások; zálogkölcsön szolgáltatás; pénzügyi

szponzoráció; ingatlanértékelés; ékszerek értékelése; műtárgy értékelés; régiségértékelés; pénzügyi becslések

 [biztosítás, bankok, ingatlan] ; a pénzeszközök digitális átutalása; csekkellenőrzés.

 ( 111 )  224.970

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03035

 ( 220 )  2017.09.26.

 ( 732 )  Úsovsko Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  Legyen Fit napod!

 ( 511 )  29    Szója alapú rágcsálnivalók; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; szárított
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 gyümölcs alapú rágcsálnivalók.

 30    Búzaalapú müzliszeletek; gabona alapú müzliszeletek; müzli desszertek; müzliből készített rágcsálnivalók;

müzliszeletek; müzliszeletek, energiaszeletek; kása; zabkásák; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; azonnal

 fogyasztható, instant zabkása.

 ( 111 )  224.971

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 01003

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Gulyás Tímea, Mezőberény (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Óvodák; oktatási információs szolgáltatások; oktatás biztosítása; játékkölcsönzés; szórakoztatási

 szolgáltatások; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás).

 ( 111 )  224.972

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03036

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Do-Do MM Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Élj a Maxximumon!

 ( 511 )   32    Energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok.

 35    Kis- és nagykereskedelem, reklámozás az energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és

 a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok termékkörében.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  224.973

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03737

 ( 220 )  2017.11.20.

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, hirdetési- és

 reklámszolgáltatások, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal, közösségi hálózatok fórumai (chat szobák), internetes fórumok

biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, mobiltelefonos

 kommunikáció, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés, szórakoztatási szolgáltatások, fényképészet.

  42    Szoftver-karbantartás, elektronikus adattárolás, hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.
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 ( 111 )  224.974

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03735

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; oktatási szoftverek; oktatási készülékek; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek és

 eszközök; oktatáshoz használt berendezések; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz.

 16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek; oktatási felszerelések; tankönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Elemi oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; felső

tagozatosok oktatása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; napköziotthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, szórakozás és sport; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok

odaítélése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási szolgáltatások nyújtása; óvodás oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; tanítás elemi iskolákban;

 középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  224.975

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03733

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BISB

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; oktatási szoftverek; oktatási készülékek; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek és

 eszközök; oktatáshoz használt berendezések; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz.

 16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek; oktatási felszerelések; tankönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Elemi oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; felső

tagozatosok oktatása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; napköziotthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, szórakozás és sport; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok

odaítélése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási szolgáltatások nyújtása; óvodás oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek
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szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; tanítás elemi iskolákban;

 középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  224.976

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 17 03723

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  DOR-FRU Kft., Mezőberény (HU)

 ( 740 )  dr. Zuberecz Richárd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Rizsolaj, rizstej.

  30    Fehér rizs, barna rizs, biorizs, rizsliszt, teljes kiőrlésű barna rizs, rizskorpa.

 ( 111 )  224.977

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 210 )  M 18 00038

 ( 220 )  2018.01.09.

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

 ( 541 )  RichtFer

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  224.978

 ( 151 )  2018.07.02.

 ( 210 )  M 17 01576

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Net Mobilitás Zrt., Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Billenős tehergépkocsik, kamionok; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; furgonok [járművek];

gépkocsik; golfautók [járművek]; kerékpárok; lakóautók; lakókocsik; mopedek; motorkerékpárok; motoros

robogók; motoros szánok; oldalkocsik; sportkocsik; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök,

 járművek; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; traktorok; versenyautók; vezető nélküli autók [autonóm autók].

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árubemutatás; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing

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

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci

tanulmányok; piackutatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

 vizsgálatok, kutatások.

 37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek

[üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek

 tisztítása; javítási információk.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1753



 ( 111 )  224.980

 ( 151 )  2018.07.03.

 ( 210 )  M 18 01373

 ( 220 )  2018.05.02.

 ( 732 )  OMYA AG, Oftringen (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Omya Agrocarb

 ( 511 )  1    Kalcium-karbonát alapú anyagok a talaj javításához.

 ( 111 )  224.981

 ( 151 )  2018.07.03.

 ( 210 )  M 17 03382

 ( 220 )  2017.10.25.

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

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített),

 apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgálatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; számítógépes fájlkezelés,

 adatkezelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 internetes fórumok biztosítása.

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás;

internetes keresőmotorok biztosítása; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver, mint szolgáltatás;

 szoftverek frissítése.

 45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), számítógépes szoftver, letölthető applikáció

 felhasználásának engedélyezése.

 ( 111 )  224.982

 ( 151 )  2018.07.03.

 ( 210 )  M 17 03383

 ( 220 )  2017.10.25.

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

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített),

 apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgálatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1754



célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; számítógépes fájlkezelés,

 adatkezelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 internetes fórumok biztosítása.

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás;

internetes keresőmotorok biztosítása; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver, mint szolgáltatás;

 szoftverek frissítése.

 45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), számítógépes szoftver, letölthető applikáció

 felhasználásának engedélyezése.

 ( 111 )  224.984

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 01753

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont, Sátoraljaújhely (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás.

 43    Recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezés és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése;

 szállásfoglalás; turistaházak, üdülők.

 ( 111 )  224.985

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 01860

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Barnító berendezések (szoláriumok); egészségügyi készülékek és berendezések; fénycsövek világításra;

lámpák; LED-diódás világító berendezések; ultraviola lámpák nem gyógyászati célra; világító berendezések és

 készülékek.
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 ( 111 )  224.986

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 01975

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); audioberendezések

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; coaching (tréning); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 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 )  224.987

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 02442

 ( 220 )  2017.08.02.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Kóstoljuk és szeretjük!

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

 áru).

 ( 111 )  224.988

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 02561

 ( 220 )  2017.08.11.

 ( 732 )  Sarkadi Tamás, Nagyecsed (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Hagyományőrző tánc és zenei előadások, produkciók, bemutatók; szórakoztatás tánc és zenei előadások

formájában; tánccal, zenével és kézművességgel kapcsolatos képzés, oktatás; alkotóműhelyek szervezése és

 lebonyolítása (képzés).

  43    Vendéglátás (élelmezés); étel-ital ellátás, étel-ital szolgáltatások.

 ( 111 )  224.989

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 02808

 ( 220 )  2015.07.08.

 ( 732 )  Heinz-Rüdiger Schimanko, Wien (AT)

 ( 740 )  DR. KRAJNYÁK ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Dr. Krajnyák András, Budapest

 ( 541 )  RACE ATTACK

 ( 511 )  4    Fűtőanyagok (fűtőalkohol is).

9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

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

működő készülékekhez; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozók és számítógépek; számítógépes

programok; számítógépes szoftverek; játékprogramok számítógépekhez; tűzoltó készülékek; búvárfelszerelések;

biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; tájékozódási, irányító,

nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozókészülékek; mágnesek,mágnesezők és lemágnesezők; információtechnológia és audiovizuális

berendezések; áramfeldolgozó készülékek; rögzített tartalmak; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra, oktatási

 berendezések és szimulátorok.

 16    Papírból készült szűrőanyagok; farostlemezből készült dobozok; nyomdaipari termékek; újságok;

folyóiratok; füzet; információs lapok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk, klisék.

 18    Bőrök és műbőrök; kulcstartók bőrből; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; állatbőrök és irhák; lószerszámok,

 ostorok és állatruhák; esernyők és napernyők; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök

 30    Pék- és cukrászati termékek, csokoládé és desszertek, feldolgozott gabona, valamint az ebből készült áruk,

 kivéve müzlik és fogyasztásra kész gabona alapú élelmiszerszeletek, kivéve sporttáplálkozási célra.

 35    Reklámozás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámszerződések közvetitése harmadik

személyek számára; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámfilmek készítése;

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklám jellegű rendezvények szervezése és

megvalósítása; árubemutatás; áruk és szolgáltatások bemutatása reklám- és eladási célra; nyomdai termékek

kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; reklámterjesztés; reklámanyagok szétosztása; terjesztés

(reklámanyag -); szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámlevél szolgáltatás; rádiós reklámozás; szponzori

szerződések reklámcélú közvetítése; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; irodai munkák; tanácsadás személyzeti irányításról;

közönségszolgálati szolgáltatások; sajtófigyelés; cégek bemutatása az interneten és más médiákban, reklám- és

értékesítési célból; kiskereskedelmi árubemutató kommunikációs médiákban; ellátási szolgáltatások külső felek
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részére [termékek és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára]; marketing szolgáltatások; üzleti

promociók; áruk összeállítása mások számára bemutatási és eladási célból; kereskedelmi- vagy reklámcélú

vásárok szervezése; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladástámogatói célokra; árverési

szolgáltatások; piackutatás; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; üzleti információk;

kereskedelmi információs ügynökségek; gazdasági előrejelzések; statisztikák összeállítása; üzleti adminisztrációs

 és üzletvezetési szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés; utazási megszervezés; szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; továbbképzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások megrendezése; bálok szervezése; szépségversenyek szervezése;

szórakoztató célú előadások; élő előadások bemutatása; versenyek rendezése és tartása; mindenféle járművel

történő kirándulás szervezése és lebonyolítása; autósportok szervezése és biztosítása; a fitnesz központok

szolgáltatásai, az egészségmegőrző edzéseket és fitnesz edzéseket tartó klubok szolgáltatásai, valamint a

 sportfelszerelések és sporteszközök bérlése kivételével, kivéve a járműveket.

  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások és kutatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 45    Személyes háttéradatok vizsgálata; örökbefogadási ügynökségek; utazók közvetítése; utikalauzok

közvetítése; versenyrésztvevők közvetítése; sportrendezvények résztvevőinek közvetítése;

motorsport-rendezvények résztvevőinek közvetítése; sportversenyek résztvevőinek közvetítése; járművel történő

kirándulások résztvevőinek közvetítése; örökbefogadás közvetítése; házasságközvetítő irodák; társkereső

szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; vallási összejövetelek szervezése; kivéve az ügyfelek és tagok

fitnesz-stúdiókhoz, valamint egészségmegőrző edzéseket és fitnesz- edzéseket tartó klubokhoz történő

 közvetítését.

 ( 111 )  224.990

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03013

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Porkoláb Gyöngyike, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.991

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03014

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Pinzaanco., Ltd,, Taipei City 104 (TW)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Laptoptokok; laptop táskák; számológép táskák, tokok; fotós táskák; szemüvegek; szemüvegkeretek; tokok

 telefonokhoz; tokok okostelefonokhoz; borítók okostelefonokhoz.
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 18    Iskolatáskák; hátizsákok; hátitáskák; kézitáskák; hátizsákok kanavászból; bevásárlótáskák; levéltárcák,

 irattárcák; bőröndök, útitáskák; esernyők.

 ( 111 )  224.992

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03021

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Duna Kongresszus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bujdosó Klára Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 111 )  224.993

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03128

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 111 )  224.994

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03129

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,
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 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 111 )  224.995

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03130

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Magyar Sárkányhajó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru), továbbá: sárkányhajó, sárkányhajó evezőlapát, sárkányhajó kormánylapát,

 sárkányhajó-fej, sárkányhajó farok.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: sárkányhajó verseny, sárkányhajó szabadidős program,

 sárkányhajó sport tevékenység.

 ( 111 )  224.996

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03133

 ( 220 )  2017.10.03.

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

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sentio

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú

 italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

  36    Épületek bérbeadása.

  39    Járművek bérbeadása; hajós utasszállítás; hajók bérbeadása.

 41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.
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 ( 111 )  224.997

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03134

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  OÁZIS

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 ( 111 )  224.998

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03135

 ( 220 )  2017.10.03.

 ( 732 )  Dányi Joel, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hungarian Open Europe Cup Szépségipari Verseny és Kiállítás - MOSZI

 ( 511 )   41    Szépségipari szakmai verseny és kiállítás.

 ( 111 )  224.999

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03273

 ( 220 )  2017.10.13.

 ( 732 )  Poller Rolland, Bonyhád (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez, kontaktlencse tisztító készítmények.

9    Szemüvegek, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok, optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek,

 szemüvegkeretek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.000

 ( 151 )  2018.07.05.

 ( 210 )  M 17 03327

 ( 220 )  2017.10.19.

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

 ( 740 )  SBGK Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

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

 kölcsönzése; vendéglátás.

A rovat 250 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 15 03186

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  Pizzagirl-Prémium Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PIZZAGIRL

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 119.126

 ( 210 ) M 77 00622

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 119.491

 ( 210 ) M 77 01416

 ( 180 ) 2017.11.10.

 ( 111 ) 119.492

 ( 210 ) M 77 01417

 ( 180 ) 2017.11.10.

 ( 111 ) 119.524

 ( 210 ) M 77 01446

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 119.525

 ( 210 ) M 77 01445

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 119.532

 ( 210 ) M 77 01439

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 119.591

 ( 210 ) M 77 01579

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 119.592

 ( 210 ) M 77 01578

 ( 180 ) 2017.11.15.

 ( 111 ) 119.594

 ( 210 ) M 77 01575

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 119.595

 ( 210 ) M 77 01577

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 119.751

 ( 210 ) M 77 01819

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 119.983

 ( 210 ) M 78 00310

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.
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 ( 180 ) 2017.11.17.

 ( 111 ) 120.400

 ( 210 ) M 77 01901

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 127.001

 ( 210 ) M 87 02114

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 127.011

 ( 210 ) M 87 02204

 ( 180 ) 2017.11.24.

 ( 111 ) 148.648

 ( 210 ) M 97 04389

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 150.580

 ( 210 ) M 97 04355

 ( 180 ) 2017.11.25.

 ( 111 ) 152.954

 ( 210 ) M 97 04162

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 153.367

 ( 210 ) M 97 04358

 ( 180 ) 2017.11.25.

 ( 111 ) 153.599

 ( 210 ) M 97 04351

 ( 180 ) 2017.11.24.

 ( 111 ) 153.777

 ( 210 ) M 97 04113

 ( 180 ) 2017.11.10.

 ( 111 ) 154.209

 ( 210 ) M 97 04029

 ( 180 ) 2017.11.03.

 ( 111 ) 154.614

 ( 210 ) M 97 04164

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 154.627

 ( 210 ) M 97 04202

 ( 180 ) 2017.11.17.

 ( 111 ) 154.631
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 ( 210 ) M 97 04132

 ( 180 ) 2017.11.11.

 ( 111 ) 154.635

 ( 210 ) M 97 04414

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 154.681

 ( 210 ) M 97 04184

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 154.692

 ( 210 ) M 97 04191

 ( 180 ) 2017.11.17.

 ( 111 ) 154.717

 ( 210 ) M 97 04157

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 154.740

 ( 210 ) M 97 04112

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 154.741

 ( 210 ) M 97 04149

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 154.750

 ( 210 ) M 97 04175

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 154.752

 ( 210 ) M 97 04180

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 154.753

 ( 210 ) M 97 04179

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 154.755

 ( 210 ) M 97 04396

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 154.759

 ( 210 ) M 97 04152

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 154.770

 ( 210 ) M 97 04201

 ( 180 ) 2017.11.17.
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 ( 111 ) 154.773

 ( 210 ) M 97 04390

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 154.803

 ( 210 ) M 97 04300

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 154.807

 ( 210 ) M 97 04249

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 154.821

 ( 210 ) M 97 04177

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 154.824

 ( 210 ) M 97 04110

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 154.825

 ( 210 ) M 97 04108

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 154.868

 ( 210 ) M 97 04107

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 154.982

 ( 210 ) M 97 04218

 ( 180 ) 2017.11.18.

 ( 111 ) 154.987

 ( 210 ) M 97 04325

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 155.186

 ( 210 ) M 97 04328

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 155.193

 ( 210 ) M 97 04434

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 155.319

 ( 210 ) M 97 04057

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 155.488

 ( 210 ) M 97 04105

 ( 180 ) 2017.11.07.
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 ( 111 ) 155.496

 ( 210 ) M 97 04432

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 155.530

 ( 210 ) M 97 04421

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 155.531

 ( 210 ) M 97 04423

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 155.532

 ( 210 ) M 97 04438

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 155.535

 ( 210 ) M 97 04404

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 155.816

 ( 210 ) M 97 04282

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 155.831

 ( 210 ) M 97 04287

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 155.948

 ( 210 ) M 97 04324

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 155.994

 ( 210 ) M 97 04320

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 155.996

 ( 210 ) M 97 04321

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 156.028

 ( 210 ) M 97 04236

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 156.225

 ( 210 ) M 97 04072

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 156.235

 ( 210 ) M 97 04053
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 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 156.237

 ( 210 ) M 97 04055

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 156.241

 ( 210 ) M 97 04081

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 156.486

 ( 210 ) M 97 04067

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 156.487

 ( 210 ) M 97 04068

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 156.488

 ( 210 ) M 97 04070

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 156.804

 ( 210 ) M 97 04037

 ( 180 ) 2017.11.04.

 ( 111 ) 156.807

 ( 210 ) M 97 04360

 ( 180 ) 2017.11.25.

 ( 111 ) 156.836

 ( 210 ) M 97 04031

 ( 180 ) 2017.11.03.

 ( 111 ) 157.006

 ( 210 ) M 97 04093

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 157.020

 ( 210 ) M 97 04066

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 157.076

 ( 210 ) M 97 04098

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 157.085

 ( 210 ) M 97 04250

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 157.384
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 ( 210 ) M 97 04350

 ( 180 ) 2017.11.24.

 ( 111 ) 157.610

 ( 210 ) M 97 04088

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 157.729

 ( 210 ) M 97 04087

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 157.730

 ( 210 ) M 97 04090

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 157.753

 ( 210 ) M 97 04182

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 157.769

 ( 210 ) M 97 04170

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 157.884

 ( 210 ) M 97 04313

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 158.626

 ( 210 ) M 97 04181

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 165.292

 ( 210 ) M 97 04319

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 193.609

 ( 210 ) M 07 03718

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 193.610

 ( 210 ) M 07 03717

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 193.759

 ( 210 ) M 07 03817

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 193.922

 ( 210 ) M 07 03722

 ( 180 ) 2017.11.07.
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 ( 111 ) 193.923

 ( 210 ) M 07 03749

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 193.926

 ( 210 ) M 07 03742

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 193.928

 ( 210 ) M 07 03723

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 194.045

 ( 210 ) M 07 03696

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.046

 ( 210 ) M 07 03695

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.047

 ( 210 ) M 07 03692

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.048

 ( 210 ) M 07 03693

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.147

 ( 210 ) M 07 03824

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 194.148

 ( 210 ) M 07 04010

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 194.161

 ( 210 ) M 07 04012

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 194.204

 ( 210 ) M 07 03716

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 194.218

 ( 210 ) M 07 04013

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 194.233

 ( 210 ) M 07 03781

 ( 180 ) 2017.11.12.
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 ( 111 ) 194.234

 ( 210 ) M 07 03778

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 194.238

 ( 210 ) M 07 03930

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.239

 ( 210 ) M 07 03931

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.249

 ( 210 ) M 07 03356

 ( 180 ) 2017.10.02.

 ( 111 ) 194.261

 ( 210 ) M 07 03743

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 194.263

 ( 210 ) M 07 03721

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 194.269

 ( 210 ) M 07 03741

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 194.281

 ( 210 ) M 07 03709

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 194.283

 ( 210 ) M 07 03782

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 194.284

 ( 210 ) M 07 03990

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.285

 ( 210 ) M 07 03991

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.286

 ( 210 ) M 07 03992

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.338

 ( 210 ) M 07 03766
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 ( 180 ) 2017.11.09.

 ( 111 ) 194.349

 ( 210 ) M 07 03789

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.350

 ( 210 ) M 07 03795

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.354

 ( 210 ) M 07 03800

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.357

 ( 210 ) M 07 03798

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.359

 ( 210 ) M 07 03799

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.362

 ( 210 ) M 07 03796

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.363

 ( 210 ) M 07 03797

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.375

 ( 210 ) M 07 03751

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.376

 ( 210 ) M 07 03750

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.381

 ( 210 ) M 07 03759

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.467

 ( 210 ) M 07 03914

 ( 180 ) 2017.11.23.

 ( 111 ) 194.481

 ( 210 ) M 07 03983

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.482
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 ( 210 ) M 07 03963

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.483

 ( 210 ) M 07 03783

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 194.484

 ( 210 ) M 07 03785

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 194.496

 ( 210 ) M 07 03939

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.501

 ( 210 ) M 07 03376

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 194.502

 ( 210 ) M 07 03377

 ( 180 ) 2017.11.12.

 ( 111 ) 194.503

 ( 210 ) M 07 03940

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.504

 ( 210 ) M 07 03951

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.508

 ( 210 ) M 07 03958

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.509

 ( 210 ) M 07 03955

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.511

 ( 210 ) M 07 03769

 ( 180 ) 2017.11.09.

 ( 111 ) 194.512

 ( 210 ) M 07 03772

 ( 180 ) 2017.11.09.

 ( 111 ) 194.522

 ( 210 ) M 07 03833

 ( 180 ) 2017.11.16.
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 ( 111 ) 194.523

 ( 210 ) M 07 03705

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.539

 ( 210 ) M 07 03763

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.540

 ( 210 ) M 07 03764

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.541

 ( 210 ) M 07 03762

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.542

 ( 210 ) M 07 03761

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.543

 ( 210 ) M 07 03760

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.544

 ( 210 ) M 07 03757

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.546

 ( 210 ) M 07 03753

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.547

 ( 210 ) M 07 03752

 ( 180 ) 2017.11.08.

 ( 111 ) 194.550

 ( 210 ) M 07 03929

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.551

 ( 210 ) M 07 03928

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.555

 ( 210 ) M 07 03924

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.556

 ( 210 ) M 07 03812

 ( 180 ) 2017.11.13.
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 ( 111 ) 194.561

 ( 210 ) M 07 03794

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.567

 ( 210 ) M 07 03788

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.569

 ( 210 ) M 07 03811

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 194.578

 ( 210 ) M 07 03735

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 194.582

 ( 210 ) M 07 03725

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 194.587

 ( 210 ) M 07 03770

 ( 180 ) 2017.11.09.

 ( 111 ) 194.588

 ( 210 ) M 07 03771

 ( 180 ) 2017.11.09.

 ( 111 ) 194.601

 ( 210 ) M 07 03959

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.602

 ( 210 ) M 07 03938

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.603

 ( 210 ) M 07 03960

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 194.629

 ( 210 ) M 07 03898

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.653

 ( 210 ) M 07 03989

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.654

 ( 210 ) M 07 03993
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 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.678

 ( 210 ) M 07 03848

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 194.687

 ( 210 ) M 07 03846

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 194.694

 ( 210 ) M 07 03933

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.700

 ( 210 ) M 07 03936

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.701

 ( 210 ) M 07 03937

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.726

 ( 210 ) M 07 03828

 ( 180 ) 2017.11.15.

 ( 111 ) 194.727

 ( 210 ) M 07 03829

 ( 180 ) 2017.11.15.

 ( 111 ) 194.728

 ( 210 ) M 07 03830

 ( 180 ) 2017.11.15.

 ( 111 ) 194.730

 ( 210 ) M 07 03827

 ( 180 ) 2017.11.15.

 ( 111 ) 194.749

 ( 210 ) M 07 03704

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.752

 ( 210 ) M 07 03700

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.753

 ( 210 ) M 07 03690

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 194.762
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 ( 210 ) M 07 03874

 ( 180 ) 2017.11.21.

 ( 111 ) 194.785

 ( 210 ) M 07 03855

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 194.797

 ( 210 ) M 07 03818

 ( 180 ) 2017.11.14.

 ( 111 ) 194.818

 ( 210 ) M 07 03883

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.822

 ( 210 ) M 07 03964

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.825

 ( 210 ) M 07 03870

 ( 180 ) 2017.11.20.

 ( 111 ) 194.827

 ( 210 ) M 07 03882

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.828

 ( 210 ) M 07 03708

 ( 180 ) 2017.11.06.

 ( 111 ) 194.829

 ( 210 ) M 07 03893

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.831

 ( 210 ) M 07 03889

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.838

 ( 210 ) M 07 03896

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.840

 ( 210 ) M 07 03905

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 194.844

 ( 210 ) M 07 03707

 ( 180 ) 2017.11.06.
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 ( 111 ) 194.845

 ( 210 ) M 07 03965

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.848

 ( 210 ) M 07 03768

 ( 180 ) 2017.11.09.

 ( 111 ) 194.862

 ( 210 ) M 07 03632

 ( 180 ) 2017.11.23.

 ( 111 ) 194.870

 ( 210 ) M 07 03832

 ( 180 ) 2017.11.16.

 ( 111 ) 194.887

 ( 210 ) M 07 03834

 ( 180 ) 2017.11.16.

 ( 111 ) 194.888

 ( 210 ) M 07 03920

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.889

 ( 210 ) M 07 03921

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.890

 ( 210 ) M 07 03922

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.891

 ( 210 ) M 07 03934

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.892

 ( 210 ) M 07 03935

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.893

 ( 210 ) M 07 03987

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.909

 ( 210 ) M 07 03927

 ( 180 ) 2017.11.26.

 ( 111 ) 194.921

 ( 210 ) M 07 03844

 ( 180 ) 2017.11.19.
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 ( 111 ) 194.926

 ( 210 ) M 07 03867

 ( 180 ) 2017.11.20.

 ( 111 ) 194.927

 ( 210 ) M 07 03838

 ( 180 ) 2017.11.15.

 ( 111 ) 194.939

 ( 210 ) M 07 03962

 ( 180 ) 2017.11.28.

 ( 111 ) 194.961

 ( 210 ) M 07 03831

 ( 180 ) 2017.11.16.

 ( 111 ) 194.980

 ( 210 ) M 07 03866

 ( 180 ) 2017.11.20.

 ( 111 ) 194.981

 ( 210 ) M 07 03863

 ( 180 ) 2017.11.20.

 ( 111 ) 195.004

 ( 210 ) M 07 03850

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 195.005

 ( 210 ) M 07 03843

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 195.081

 ( 210 ) M 07 03837

 ( 180 ) 2017.11.16.

 ( 111 ) 195.163

 ( 210 ) M 07 03998

 ( 180 ) 2017.11.29.

 ( 111 ) 195.188

 ( 210 ) M 07 04000

 ( 180 ) 2017.11.29.

 ( 111 ) 195.196

 ( 210 ) M 07 03997

 ( 180 ) 2017.11.29.

 ( 111 ) 195.200

 ( 210 ) M 07 03994
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 ( 180 ) 2017.11.29.

 ( 111 ) 195.204

 ( 210 ) M 07 03791

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 195.205

 ( 210 ) M 07 03808

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 195.222

 ( 210 ) M 07 03999

 ( 180 ) 2017.11.29.

 ( 111 ) 195.237

 ( 210 ) M 07 03887

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.238

 ( 210 ) M 07 03884

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.239

 ( 210 ) M 07 03891

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.240

 ( 210 ) M 07 03897

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.242

 ( 210 ) M 07 03888

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.243

 ( 210 ) M 07 03890

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.244

 ( 210 ) M 07 03892

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.245

 ( 210 ) M 07 03881

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 195.248

 ( 210 ) M 07 03727

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.249
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 ( 210 ) M 07 03736

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.251

 ( 210 ) M 07 03737

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.252

 ( 210 ) M 07 03728

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.255

 ( 210 ) M 07 03726

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.257

 ( 210 ) M 07 03739

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.275

 ( 210 ) M 07 03918

 ( 180 ) 2017.11.23.

 ( 111 ) 195.279

 ( 210 ) M 07 03917

 ( 180 ) 2017.11.23.

 ( 111 ) 195.283

 ( 210 ) M 07 03724

 ( 180 ) 2017.11.05.

 ( 111 ) 195.320

 ( 210 ) M 07 03862

 ( 180 ) 2017.11.20.

 ( 111 ) 195.407

 ( 210 ) M 07 03911

 ( 180 ) 2017.11.23.

 ( 111 ) 195.436

 ( 210 ) M 07 03793

 ( 180 ) 2017.11.13.

 ( 111 ) 195.506

 ( 210 ) M 07 03858

 ( 180 ) 2017.11.19.

 ( 111 ) 195.509

 ( 210 ) M 07 03859

 ( 180 ) 2017.11.19.
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 ( 111 ) 195.546

 ( 210 ) M 07 03841

 ( 180 ) 2017.11.07.

 ( 111 ) 195.570

 ( 210 ) M 07 04009

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 196.261

 ( 210 ) M 07 03868

 ( 180 ) 2017.11.20.

 ( 111 ) 196.477

 ( 210 ) M 07 04011

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 196.589

 ( 210 ) M 07 03879

 ( 180 ) 2017.11.22.

 ( 111 ) 196.675

 ( 210 ) M 07 03952

 ( 180 ) 2017.11.27.

 ( 111 ) 201.077

 ( 210 ) M 07 04008

 ( 180 ) 2017.11.30.

 ( 111 ) 203.294

 ( 210 ) M 10 01461

 ( 180 ) 2017.11.08.

A rovat 249 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 219.645

 ( 732 ) HERMÁN Egészségügyi Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 ) Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  120.199

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 111 )  120.529

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  127.437

 ( 732 )  Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)

 ( 111 )  127.508

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

 ( 111 )  127.689

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  127.690

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  127.699

 ( 732 )  Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  127.741

 ( 732 )  The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett cég), Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  127.742

 ( 732 )  The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett cég), Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  127.743

 ( 732 )  The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett cég), Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  128.121

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  128.127

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, Cambridge (GB)

 ( 111 )  128.142

 ( 732 )  Laurel Bank Machines Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  128.406

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

 ( 111 )  148.701

 ( 732 )  DUOPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  155.174

 ( 732 )  SZIMIKRON Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  156.299
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 ( 732 )  Ferrero S.p.A., Alba, Cuneo (IT)

 ( 111 )  156.301

 ( 732 )  Ferrero S.p.A., Alba, Cuneo (IT)

 ( 111 )  156.734

 ( 732 )  Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)

 ( 111 )  156.812

 ( 732 )  Sunovion Pharmaceuticals Inc., Marlborough, MA (US)

 ( 111 )  157.456

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.457

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.458

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.476

 ( 732 )  OKI DATA CORPORATION, Tokió (JP)

 ( 111 )  157.519

 ( 732 )  Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A.S., 34347 Tuzla /Istambul/ (TR)

 ( 111 )  157.599

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

 ( 111 )  157.751

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  158.747

 ( 732 )  Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  158.836

 ( 732 )  dr. Rózsa László, Miskolc (HU)

 ( 111 )  159.098

 ( 732 )  Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)

 ( 111 )  159.106

 ( 732 )  Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)

 ( 111 )  159.131

 ( 732 )  Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

 ( 111 )  159.540

 ( 732 )  North Sails Group, LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Milford, Connecticut (US)

 ( 111 )  160.809

 ( 732 )  Micron Technology, Inc., Boise, Idaho (US)
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 ( 111 )  164.512

 ( 732 )  BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Delaware államban bejegyzett cég), Hercules, Kalifornia (US)

 ( 111 )  176.426

 ( 732 )  Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  194.517

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 111 )  194.693

 ( 732 )  RONIN-GO KFT, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.790

 ( 732 )  dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)

 Román Zoltánné, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.852

 ( 732 )  Seres Péter Csaba, Gyula (HU)

 Pető Péter, Gyula (HU)

 ( 111 )  195.089

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY 10007 (US)

 ( 111 )  195.124

 ( 732 )  Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.159

 ( 732 )  P&B Consulting Bt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  195.170

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.638

 ( 732 )  Lidl Stiftung &amp; Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  195.955

 ( 732 )  Lidl Stiftung &amp; Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  195.956

 ( 732 )  Lidl Stiftung &amp; Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  195.975

 ( 732 )  Lidl Stiftung &amp; Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  195.995

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.040

 ( 732 )  Lidl Stiftung &amp; Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  196.106
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 ( 732 )  Agyturbo Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.203

 ( 732 )  Koch's Torma (Hungária) Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 111 )  196.398

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  196.548

 ( 732 )  REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  196.613

 ( 732 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 111 )  196.764

 ( 732 )  OTEX Kereskedelmi Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  196.817

 ( 732 )  Fu Weiguan, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.867

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  196.991

 ( 732 )  Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chai Wan, Hong Kong (CN)

 ( 111 )  197.015

 ( 732 )  Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  197.019

 ( 732 )  Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  197.026

 ( 732 )  Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  197.074

 ( 732 )  Orion Corporation, Espoo (FI)

 ( 111 )  197.080

 ( 732 )  Su Hongjun, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.146

 ( 732 )  Pi dental Fogászati Gyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.228

 ( 732 )  Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)

 ( 111 )  197.231

 ( 732 )  Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)

 ( 111 )  197.253

 ( 732 )  Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chai Wan, Hong Kong (CN)
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 ( 111 )  197.339

 ( 732 )  Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)

 ( 111 )  197.444

 ( 732 )  KOWA COMPANY, LTD., Nagoya (JP)

 ( 111 )  197.645

 ( 732 )  Bonus Kft., Siklós (HU)

 ( 111 )  197.663

 ( 732 )  SzigmaSzervíz Üzleti Kockázatelemző Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.435

 ( 732 )  REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  198.740

 ( 732 )  Hubimmo Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.586

 ( 732 )  Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

A rovat 75 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  120.529

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  135.168

 ( 732 )  Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, Co. Cork (IE)

 ( 111 )  135.563

 ( 732 )  Dr. Haas Judit Mária 100%, Kozárd (HU)

 ( 111 )  139.933

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  150.753

 ( 732 )  O-JIN CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 111 )  157.456

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.457

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.458

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  197.671

 ( 732 )  Fenyősi Fanni 1/3, Budapest (HU)

 Nagy Hanna Sára 1/3, Budapest (HU)

 Nagy Nátán 1/3, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.914

 ( 732 )  Bart Dániel 2/5, Budapest (HU)

 Kósa Kolos 2/5, Budapest (HU)

 Kuczora Edina 1/5, Balatonfenyves (HU)

 ( 111 )  216.971

 ( 732 )  Mayer Olivér, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  219.538

 ( 732 )  Manufaktúra Royal Cafe Kft., Érpatak (HU)

 ( 111 )  222.481

 ( 732 )  Gerbeaud Gasztronómia Kft., Budapest (HU)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1789



 ( 111 )  158.367

 ( 732 )  GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  167.161

 ( 732 )  BELRON INTERNATIONAL LIMITED, Egham, Surrey (GB)

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

 ( 111 )  167.165

 ( 732 )  BELRON INTERNATIONAL LIMITED, Egham, Surrey (GB)

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

 ( 111 )  168.556

 ( 732 )  BELRON INTERNATIONAL LIMITED, Egham, Surrey (GB)

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

 ( 111 )  196.398

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 111 )  197.146

 ( 732 )  Pi dental Fogászati Gyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG KFT, Budapest

 ( 111 )  198.740

 ( 732 )  Hubimmo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 111 )  216.535

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.447

 ( 732 )  Rybka Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.477

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.699

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.119

 ( 732 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.392

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.451

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.452

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.304

 ( 732 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.848

 ( 732 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  158.367

 ( 732 )  GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.398

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  197.146

 ( 732 )  Pi dental Fogászati Gyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.535

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.447

 ( 732 )  Rybka Ágnes, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.477

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.699

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.119

 ( 732 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.392

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.451

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1791



 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.452

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.304

 ( 732 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.848

 ( 732 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  128.127

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, Cambridge (GB)

 ( 111 )  139.933

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.456

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.457

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.458

 ( 732 )  Turner Entertainment Co., Burbank, CA (US)

 ( 111 )  157.519

 ( 732 )  Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A.S., 34347 Tuzla /Istambul/ (TR)

 ( 111 )  158.367

 ( 732 )  GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.425

 ( 732 )  Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München (DE)

 ( 111 )  194.517

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 111 )  194.852

 ( 732 )  Seres Péter Csaba, Gyula (HU)

 Pető Péter, Gyula (HU)

 ( 111 )  196.398

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  196.781

 ( 732 )  BGB InterHerb Élelmiszer Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.739

 ( 732 )  Viszlainé Kovács Erika, Budapest (HU)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 17 03310

 ( 731 )  Tranzisztor Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 01003

 ( 731 )  Gulyás Tímea, Mezőberény (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 17 01349

 ( 731 )  Szabó Márta, Szigetszentmiklós (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 01308

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár, GONDA Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 210 )  M 16 01309

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár, GONDA Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 210 )  M 17 03328

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

 ( 740 )  SBGK Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 00636

 ( 731 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 00637

 ( 731 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 00933

 ( 731 )  DMK Baby GmbH, Bremen (DE)

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

 ( 210 )  M 17 03327

 ( 731 )  Ébresztő Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
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A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 17 02829

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Rábacsécsény (HU)

 ( 210 )  M 17 02832

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Rábacsécsény (HU)

 ( 210 )  M 17 03085

 ( 731 )  Ikarus Wealth Management Kft., Rábacsécsény (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

M1795



NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  840.890

 ( 541 )  LENZ MOSER

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  841.474

 ( 541 )  WATCH YOUR TIME

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  899.599

 ( 541 )  Probio~Stick

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  989.296

 ( 541 )  OXLEY

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.120.386

 ( 541 )  BEDROCAN

 ( 511 )  5, 31, 44

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.122.722

 ( 541 )  LOSTE

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.164.377

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 32

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018
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 ( 111 )  1.182.720

 ( 541 )  PLANET GUMMI

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.243.349

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.245.145

 ( 541 )  DROSAL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.289.824

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.298.820

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 32, 35

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018
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 ( 111 )  1.303.496

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.342.760

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.348.305

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8, 11

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.348.307

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8, 11

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.361.415

 ( 541 )  HOWIES

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018
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 ( 111 )  1.392.322

 ( 541 )  OMBRE NOMADE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.394.811

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.836

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.866

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.928

 ( 541 )  Trip Inn

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.937

  ( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.949

  ( 546 )
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 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.962

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.968

  
( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.394.995

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.077

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.131

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.245
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( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.323

 ( 541 )  ARKAYA

 ( 511 )  41, 44

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.368

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.401

  ( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.472

 ( 541 )  SEDACALM

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.494

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 32

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.566
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( 546 )

 ( 511 )  21, 29-30, 32, 35, 39

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.571

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 16, 19-20, 35-36, 38-39, 41-43

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.624

 ( 541 )  EAU LAMELLAIRE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.642

 ( 541 )  NARINE

 ( 511 )  1, 5, 29-30

 ( 580 )  2018.03.29.

 ( 450 )  GAZ 11/2018

 ( 111 )  1.395.710

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.395.792

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2018.04.05.
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 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.395.870

 ( 541 )  TERRE DI SANT~ ALBERTO

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.395.883

 ( 541 )  UN JARDIN SUR LA LAGUNE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.395.887

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.395.927

 ( 541 )  ATMOS

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.020

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.043

 ( 541 )  COMMON GENDER

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.046

 ( 541 )  TOSOT

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018
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 ( 111 )  1.396.144

 ( 541 )  SILVERIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.193

 ( 541 )  Bonart

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.212

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 35

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.228

  

( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.267

  ( 546 )

 ( 511 )  40

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.311
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( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.367

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.454

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.466

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 25, 28-32, 35, 38, 41

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.478

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018
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 ( 111 )  1.396.508

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.522

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.537

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.546

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.548

  

( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2018.04.05.

 ( 450 )  GAZ 12/2018

 ( 111 )  1.396.607

 ( 541 )  Dr. DEVIL POINT BLOCK

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2018.04.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 13. szám, 2018.07.16.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W192



 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.396.608

 ( 541 )  DEFEND

 ( 511 )  12, 36-37

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.396.790

  

( 546 )

 ( 511 )  37, 39

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.396.860

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-34

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.396.903

  

( 546 )

 ( 511 )  3-5, 8, 21

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.396.980

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 42

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.037
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( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.038

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.039

 ( 541 )  norelem ACADEMY

 ( 511 )  36, 41-42

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.093

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.185

 ( 541 )  Beauty Bakerie

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.222

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2018.04.12.
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 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.270

 ( 541 )  VERACTIV

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.375

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.435

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

 ( 111 )  1.397.436

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2018.04.12.

 ( 450 )  GAZ 13/2018

A rovat 79 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.194.005

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.279.161

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.302.689

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.334.838

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.363.210

 ( 151 )  2018.06.26.

 ( 111 )  1.374.794

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.374.966

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.374.995

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.013

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.027

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.029

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.038

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.063

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.073

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.109

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.226

 ( 151 )  2018.06.28.
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 ( 111 )  1.375.257

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.301

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.402

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.403

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.404

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.437

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.438

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.480

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.486

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.572

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.623

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.674

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.375.765

 ( 151 )  2018.06.28.

 ( 111 )  1.377.117

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.126

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.127

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.191

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.195
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 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.305

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.328

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.373

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.423

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.492

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.508

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.532

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.545

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.557

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.559

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.621

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.712

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.714

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.734

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.756

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.927

 ( 151 )  2018.06.29.

 ( 111 )  1.377.983

 ( 151 )  2018.06.29.
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 ( 111 )  1.378.040

 ( 151 )  2018.06.29.

A rovat 52 darab közlést tartalmaz. 
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