
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  224.489

 ( 151 )  2018.05.11.

 ( 210 )  M 17 00655

 ( 220 )  2017.02.27.

 ( 732 )  Ambrus Éva, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; az előbbiekben felsorolt valamennyi

szolgáltatás kizárólag táplálkozási tanácsadásra és táplálkozási tanácsadással összefüggő információkra, valamint

csecsemőknek és gyermekeknek szóló receptekre és egészséges táplálkozással kapcsolatos termékekre

 vonatkozik.

 39    Ételszállítás; áruk csomagolása és raktározása; az előbbiekben felsorolt valamennyi szolgáltatás kizárólag

egészséges táplálkozásra, illetve csecsemőknek és gyermekeknek szánt egészséges táplálkozással kapcsolatos

 termékekre vonatkozik.

 41    Egészséggel kapcsolatos könyvírás, kiadás; egészséggel kapcsolatos tréningek és konferenciák szervezése,

tartása; egészséggel kapcsolatos oktatás szervezése és tartása; egészséggel kapcsolatos tanfolyamok szervezése és

tartása; egészséggel kapcsolatos on-line elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában;

egészséggel kapcsolatos blogírás; az előbbiekben felsorolt valamennyi szolgáltatás kizárólag táplálkozási

tanácsadásra és táplálkozási tanácsadással összefüggő információkra, valamint csecsemőknek és gyermekeknek

 szóló receptekre és egészséges táplálkozással kapcsolatos termékekre vonatkozik.

 42    Termékfejlesztés; az előbbiekben felsorolt valamennyi szolgáltatás kizárólag egészséges táplálkozásra,

 illetve csecsemőknek és gyermekeknek szánt egészséges táplálkozással kapcsolatos termékekre vonatkozik.

 43    Vendéglátás (élelmezés); az előbbiekben felsorolt valamennyi szolgáltatás kizárólag egészséges

táplálkozásra, illetve csecsemőknek és gyermekeknek szánt egészséges táplálkozással kapcsolatos termékekre

 vonatkozik.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; az előbbiekben felsorolt valamennyi szolgáltatás

kizárólag táplálkozási tanácsadásra és táplálkozási tanácsadással összefüggő információkra, valamint

 csecsemőknek és gyermekeknek szóló receptekre vonatkozik.

 ( 111 )  224.490

 ( 151 )  2018.05.11.

 ( 210 )  M 16 03716

 ( 220 )  2016.11.25.

 ( 732 )  Szűcs Endre, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  Helmeczi András, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, üdítőitalok, alkoholmentes italok.
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 ( 111 )  224.643

 ( 151 )  2018.06.01.

 ( 210 )  M 17 00992

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  OTTO Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OTTO.hu DIVAT egy KATTINTÁSRA

 ( 511 )   18    Táskák és bőröndök.

  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 )  225.003

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 01258

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 Elektro Solutions Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akusztikus kapcsolatok; chipkártyák; digitális jelek; elektromos kommunikációs készülék;

filmfelvevő-készülékek, berendezések; hangfelvétel hordozó; számítógépes programok; TV készülékek, TV

kamerák vetítőgépek; vetítővásznak; projektorok; videokamerák; vonalkód leolvasók; számítógépek; oktatási

 készülékek; hangok és képek rögzítésére és továbbítására szolgáló készülékek; kijelzők; led kijelzők.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, képviselete; marketing és reklámtevékenységek; termékbemutatók

 szervezése, kiállítások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; szórakoztatás; sport- és kulturális rendezvények szervezése és

 bemutatása.

 ( 111 )  225.004

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 01246

 ( 220 )  2017.04.18.

 ( 732 )  Domaine Quiar Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Balatonfőkajár (HU)

 ( 740 )  Sipőcz Tamás, Balatonkenese

 ( 541 )  Domaine Quiar

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  225.005

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 03305

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  Fekete Márton, Budapest (HU)

 ( 541 )  FITLIFE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati
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használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok (italok és levek kivételével); bébiételek; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; tápióka; fagylaltok; méz; csokoládé.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.006

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 02823

 ( 220 )  2017.09.08.

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

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.007

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 02822

 ( 220 )  2017.09.08.

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

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.008

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 02586

 ( 220 )  2017.08.15.

 ( 732 )  Séfasztal Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Szendvicsek; salátát tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek;

 csirkés szendvicsek.

 ( 111 )  225.009

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 02504

 ( 220 )  2017.08.07.

 ( 732 )  Centrál Digitális Média Kft. 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Varga Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűkészletek és nyomóformák.

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

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

 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 )  225.010

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 03469

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

értékesítési promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; vevői, ösztönzési, lojalitási,

kedvezményekre vonatkozó és promóciós programok ügyvitele, működtetése, szervezése és felügyelete;

ösztönzési, lojalitási kedvezményekre vonatkozó és promóciós kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; klubtagsági

feliratkozási szolgáltatás; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző programok

adminisztrálása; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; hűségprogramok,

ösztönző, kedvezményekre vonatkozó, promóció és bónusz program szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten

való reklámozása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékek és

szolgáltatások promóciója lojalitás program segítségével; kedvezmény program, promóciós program és ösztönző

jutalomprogram szolgáltatása, mely során a tagok vásárlásaik után pontokat szereznek vagy nyernek el, amiket

ezután árukra, szolgáltatásokra, utazásra válthatnak be; Termékek és szolgáltatások promóciója olyan online

piactér biztosítása útján amely a könyvek, számítógépek, szoftverek, irodaszerek, fogyasztói elektronika, zene,

sportolási és szabadidős felszerelések, ajándékok, ajándékkártyák, utazási cikkek, ruházat, ékszerek, egészség- és

szépségápolás, játékok, utazás, háztartási és kerti cikkek és általános kiskereskedelmi áruk területén

tevékenykedő harmadik személy kiskereskedők weboldalára mutat; hűségprogram, kedvezményprogram,

promóciós program és ösztönző jutalomprogram nyújtása, amely során pontok szerezhetőek a hitelkártyás

vásárlások után, amiket árukra, szolgáltatásokra és utazásra lehet beváltani; a tagok által szerzett vagy vásárlásra

elnyert pontok átutalásának és beváltásának ügyintézése és nyomonkövetése; vásárlói ösztönzési hűség,

kedvezmény és jutalomprogram információkkal és tagok részére ajánlott különleges rendezvényekhez való

 hozzáféréssel; különleges rendezvények promóciója.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utakkal kapcsolatos ügyintézés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; helyfoglalás (utazás); információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és
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bérbeadása; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; utaskísérés; ülőhelyfoglalás (utazás); parkolási szolgáltatások;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; garázsok bérlése; sofőrszolgáltatás; szállítási logisztikai szolgáltatások;

repülőgép kölcsönzése; őrzött értékszállítás; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások,

nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés légi szállításhoz, járműves szállításhoz, hajó utazásokhoz és

nyaralásokhoz; szállítással és utazással kapcsolatos információ, útitervek szervezése; légi utas-, rakomány-,

teherszállítmány- szállítás; utazási információ; repülőtéri várócsarnokokhoz való hozzáférés foglalása és

rendelkezésre bocsátása; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőtéri földi rakománykezelési

szolgáltatások; árukirakodási szolgáltatások; kirakodási és újracsomagolási szolgáltatások; árukirakodásra

vonatkozó tájékoztatás; légi személy-, rakomány- és áruszállítás; utazási irodai szolgáltatások nyújtása, úgymint

helyfoglalásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása mások részére, légijáratok foglalása mások részére; jármű

foglalási szolgáltatások mások részére, hajóút foglalási szolgáltatások mások részére, vakáció foglalási

szolgáltatások mások részére; utazási területen információk nyújtása; földi támogató szolgáltatások nyújtása a légi

közlekedés területén, úgymint a szállítmányok és az utasok poggyászainak megjelölése, válogatása, be és

kipakolása, átszállítása, átvitele (tranzitja); szállítmányra és utaspoggyászra vonatkozó információ nyújtása azok

átvitelére (tranzitjára) és kiadására vonatkozóan; légi utas jegy és beléptetési szolgáltatások; repülőtéri rámpa

szolgáltatások; repülőgépek szállítása a repülőtéren; repülőgép parkolási és tárolási szolgáltatás nyújtása;

repülőgép vontatása; közlekedési szolgáltatások úgymint poggyászvizsgálat; repülőtéri szolgáltatásként az utasok

részére transit lounge létesítmények biztosítása; foglalás és kiegészítő utazási szolgáltatások biztosítása, úgymint

ülőhely foglalás; poggyász feladása; kézipoggyász; elsőbbségi biztonsági ellenőrzés; elsőbbségi beszállás; étel és

ital; fedélzeti fülhallgatók; magasabb szolgáltatási szint, fedélzeti szórakoztatás, reptéri lounge hozzáférés;

kerekesszékes légi utas részére reptéri szolgáltatások; repülőgép bérlés; repülőgép alkatrészek bérlése; repülőgép

 hajtómű bérlése; repülőgép hajtómű szállítása más személyek részére.

 ( 111 )  225.011

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 03466

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AADVANTAGE PLATINUM

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

értékesítési promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; vevői, ösztönzési, lojalitási,

kedvezményekre vonatkozó és promóciós programok ügyvitele, működtetése, szervezése és felügyelete;

ösztönzési, lojalitási kedvezményekre vonatkozó és promóciós kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; klubtagsági

feliratkozási szolgáltatás; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző programok

adminisztrálása; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; hűségprogramok,

ösztönző, kedvezményekre vonatkozó, promóció és bónusz program szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten

való reklámozása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékek és

szolgáltatások promóciója lojalitás program segítségével; kedvezmény program, promóciós program és ösztönző

jutalomprogram szolgáltatása, mely során a tagok vásárlásaik után pontokat szereznek vagy nyernek el, amiket

ezután árukra, szolgáltatásokra, utazásra válthatnak be; Termékek és szolgáltatások promóciója olyan online

piactér biztosítása útján amely a könyvek, számítógépek, szoftverek, irodaszerek, fogyasztói elektronika, zene,

sportolási és szabadidős felszerelések, ajándékok, ajándékkártyák, utazási cikkek, ruházat, ékszerek, egészség- és

szépségápolás, játékok, utazás, háztartási és kerti cikkek és általános kiskereskedelmi áruk területén
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tevékenykedő harmadik személy kiskereskedők weboldalára mutat; hűségprogram, kedvezményprogram,

promóciós program és ösztönző jutalomprogram nyújtása, amely során pontok szerezhetőek a hitelkártyás

vásárlások után, amiket árukra, szolgáltatásokra és utazásra lehet beváltani; a tagok által szerzett vagy vásárlásra

elnyert pontok átutalásának és beváltásának ügyintézése és nyomonkövetése; vásárlói ösztönzési hűség,

kedvezmény és jutalomprogram információkkal és tagok részére ajánlott különleges rendezvényekhez való

 hozzáféréssel; különleges rendezvények promóciója.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utakkal kapcsolatos ügyintézés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; helyfoglalás (utazás); információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és

bérbeadása; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; utaskísérés; ülőhelyfoglalás (utazás); parkolási szolgáltatások;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; garázsok bérlése; sofőrszolgáltatás; szállítási logisztikai szolgáltatások;

repülőgép kölcsönzése; őrzött értékszállítás; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások,

nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés légi szállításhoz, járműves szállításhoz, hajó utazásokhoz és

nyaralásokhoz; szállítással és utazással kapcsolatos információ, útitervek szervezése; légi utas-, rakomány-,

teherszállítmány- szállítás; utazási információ; repülőtéri várócsarnokokhoz való hozzáférés foglalása és

rendelkezésre bocsátása; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőtéri földi rakománykezelési

szolgáltatások; árukirakodási szolgáltatások; kirakodási és újracsomagolási szolgáltatások; árukirakodásra

vonatkozó tájékoztatás; légi személy-, rakomány- és áruszállítás; utazási irodai szolgáltatások nyújtása, úgymint

helyfoglalásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása mások részére, légijáratok foglalása mások részére; jármű

foglalási szolgáltatások mások részére, hajóút foglalási szolgáltatások mások részére, vakáció foglalási

szolgáltatások mások részére; utazási területen információk nyújtása; földi támogató szolgáltatások nyújtása a légi

közlekedés területén, úgymint a szállítmányok és az utasok poggyászainak megjelölése, válogatása, be és

kipakolása, átszállítása, átvitele (tranzitja); szállítmányra és utaspoggyászra vonatkozó információ nyújtása azok

átvitelére (tranzitjára) és kiadására vonatkozóan; légi utas jegy és beléptetési szolgáltatások; repülőtéri rámpa

szolgáltatások; repülőgépek szállítása a repülőtéren; repülőgép parkolási és tárolási szolgáltatás nyújtása;

repülőgép vontatása; közlekedési szolgáltatások úgymint poggyászvizsgálat; repülőtéri szolgáltatásként az utasok

részére transit lounge létesítmények biztosítása; foglalás és kiegészítő utazási szolgáltatások biztosítása, úgymint

ülőhely foglalás; poggyász feladása; kézipoggyász; elsőbbségi biztonsági ellenőrzés; elsőbbségi beszállás; étel és

 ital; fedélzeti fülhallgatók; magasabb szolgáltatási szint, fedélzeti szórakoztatás, reptéri lounge hozzáférés.

 ( 111 )  225.012

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 03465

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AADVANTAGE GOLD

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

értékesítési promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; vevői, ösztönzési, lojalitási,

kedvezményekre vonatkozó és promóciós programok ügyvitele, működtetése, szervezése és felügyelete;

ösztönzési, lojalitási kedvezményekre vonatkozó és promóciós kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; klubtagsági

feliratkozási szolgáltatás; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző programok

adminisztrálása; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; hűségprogramok,

ösztönző, kedvezményekre vonatkozó, promóció és bónusz program szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten

való reklámozása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékek és
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szolgáltatások promóciója lojalitás program segítségével; kedvezmény program, promóciós program és ösztönző

jutalomprogram szolgáltatása, mely során a tagok vásárlásaik után pontokat szereznek vagy nyernek el, amiket

ezután árukra, szolgáltatásokra, utazásra válthatnak be; Termékek és szolgáltatások promóciója olyan online

piactér biztosítása útján amely a könyvek, számítógépek, szoftverek, irodaszerek, fogyasztói elektronika, zene,

sportolási és szabadidős felszerelések, ajándékok, ajándékkártyák, utazási cikkek, ruházat, ékszerek, egészség- és

szépségápolás, játékok, utazás, háztartási és kerti cikkek és általános kiskereskedelmi áruk területén

tevékenykedő harmadik személy kiskereskedők weboldalára mutat; hűségprogram, kedvezményprogram,

promóciós program és ösztönző jutalomprogram nyújtása, amely során pontok szerezhetőek a hitelkártyás

vásárlások után, amiket árukra, szolgáltatásokra és utazásra lehet beváltani; a tagok által szerzett vagy vásárlásra

elnyert pontok átutalásának és beváltásának ügyintézése és nyomonkövetése; vásárlói ösztönzési hűség,

kedvezmény és jutalomprogram információkkal és tagok részére ajánlott különleges rendezvényekhez való

 hozzáféréssel; különleges rendezvények promóciója.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utakkal kapcsolatos ügyintézés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; helyfoglalás (utazás); információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és

bérbeadása; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; utaskísérés; ülőhelyfoglalás (utazás); parkolási szolgáltatások;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; garázsok bérlése; sofőrszolgáltatás; szállítási logisztikai szolgáltatások;

repülőgép kölcsönzése; őrzött értékszállítás; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások,

nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés légi szállításhoz, járműves szállításhoz, hajó utazásokhoz és

nyaralásokhoz; szállítással és utazással kapcsolatos információ, útitervek szervezése; légi utas-, rakomány-,

teherszállítmány- szállítás; utazási információ; repülőtéri várócsarnokokhoz való hozzáférés foglalása és

rendelkezésre bocsátása; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőtéri földi rakománykezelési

szolgáltatások; árukirakodási szolgáltatások; kirakodási és újracsomagolási szolgáltatások; árukirakodásra

vonatkozó tájékoztatás; légi személy-, rakomány- és áruszállítás; utazási irodai szolgáltatások nyújtása, úgymint

helyfoglalásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása mások részére, légijáratok foglalása mások részére; jármű

foglalási szolgáltatások mások részére, hajóút foglalási szolgáltatások mások részére, vakáció foglalási

szolgáltatások mások részére; utazási területen információk nyújtása; földi támogató szolgáltatások nyújtása a légi

közlekedés területén, úgymint a szállítmányok és az utasok poggyászainak megjelölése, válogatása, be és

kipakolása, átszállítása, átvitele (tranzitja); szállítmányra és utaspoggyászra vonatkozó információ nyújtása azok

átvitelére (tranzitjára) és kiadására vonatkozóan; légi utas jegy és beléptetési szolgáltatások; repülőtéri rámpa

szolgáltatások; repülőgépek szállítása a repülőtéren; repülőgép parkolási és tárolási szolgáltatás nyújtása;

repülőgép vontatása; közlekedési szolgáltatások úgymint poggyászvizsgálat; repülőtéri szolgáltatásként az utasok

részére transit lounge létesítmények biztosítása; foglalás és kiegészítő utazási szolgáltatások biztosítása, úgymint

ülőhely foglalás; poggyász feladása; kézipoggyász; elsőbbségi biztonsági ellenőrzés; elsőbbségi beszállás; étel és

 ital; fedélzeti fülhallgatók; magasabb szolgáltatási szint, fedélzeti szórakoztatás, reptéri lounge hozzáférés.

 ( 111 )  225.013

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 17 03464

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AADVANTAGE

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

értékesítési promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; vevői, ösztönzési, lojalitási,

kedvezményekre vonatkozó és promóciós programok ügyvitele, működtetése, szervezése és felügyelete;
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ösztönzési, lojalitási kedvezményekre vonatkozó és promóciós kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; klubtagsági

feliratkozási szolgáltatás; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző programok

adminisztrálása; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; hűségprogramok,

ösztönző, kedvezményekre vonatkozó, promóció és bónusz program szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten

való reklámozása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékek és

szolgáltatások promóciója lojalitás program segítségével; kedvezmény program, promóciós program és ösztönző

jutalomprogram szolgáltatása, mely során a tagok vásárlásaik után pontokat szereznek vagy nyernek el, amiket

ezután árukra, szolgáltatásokra, utazásra válthatnak be; Termékek és szolgáltatások promóciója olyan online

piactér biztosítása útján amely a könyvek, számítógépek, szoftverek, irodaszerek, fogyasztói elektronika, zene,

sportolási és szabadidős felszerelések, ajándékok, ajándékkártyák, utazási cikkek, ruházat, ékszerek, egészség- és

szépségápolás, játékok, utazás, háztartási és kerti cikkek és általános kiskereskedelmi áruk területén

tevékenykedő harmadik személy kiskereskedők weboldalára mutat; hűségprogram, kedvezményprogram,

promóciós program és ösztönző jutalomprogram nyújtása, amely során pontok szerezhetőek a hitelkártyás

vásárlások után, amiket árukra, szolgáltatásokra és utazásra lehet beváltani; a tagok által szerzett vagy vásárlásra

elnyert pontok átutalásának és beváltásának ügyintézése és nyomonkövetése; vásárlói ösztönzési hűség,

kedvezmény és jutalomprogram információkkal és tagok részére ajánlott különleges rendezvényekhez való

 hozzáféréssel; különleges rendezvények promóciója.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utakkal kapcsolatos ügyintézés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; helyfoglalás

szállítással kapcsolatban; utaskísérés; ülőhelyfoglalás (utazás); helyfoglalás (utazás);szállítási logisztikai

szolgáltatások; sofőrszolgáltatás, nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; utazásiirodai szolgáltatások, nevezetesen

helyfoglalás és előjegyzés légi szállításhoz, járműves szállításhoz, hajó utazásokhoz és nyaralásokhoz; szállítással

és utazással kapcsolatos információ, útitervek szervezése; Légi utas-, rakomány-, teherszállítmány- szállítás;

Utazási információ; repülőtéri várócsarnokokhoz való hozzáférés foglalása és rendelkezésre bocsátása; Repülőtéri

földi utaskezelési szolgáltatások; repülőtéri földi rakománykezelési szolgáltatások; árukirakodási szolgáltatások;

kirakodási és újracsomagolási szolgáltatások; árukirakodásra vonatkozó tájékoztatás,Légi személy-,rakomány- és

áruszállítás; utazási irodai szolgáltatások nyújtása, úgymint helyfoglalásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása

mások részére, légijáratok foglalása mások részére; jármű foglalási szolgáltatások mások részére, hajóút foglalási

szolgáltatások mások részére, vakációfoglalási szolgáltatások mások részére; utazási területen információk

nyújtása; utaspoggyászok átszállítása és továbbítása (tranzitja); utaspoggyászra vonatkozó információ nyújtása

azok továbbítására és kiadására vonatkozóan; légi utas jegy és beléptetési szolgáltatások; közlekedési

szolgáltatások úgymint poggyászvizsgálat; repülőtéri szolgáltatásként az utasok részére transit lounge

létesítmények biztosítása; kiegészítő utazási szolgáltatások foglalása és biztosítása, úgymint ülőhely foglalás;

poggyász feladása; kézipoggyász; elsőbbségi biztonsági ellenőrzés; elsőbbségi beszállás; étel és ital; fedélzeti

 fülhallgatók; magasabb szolgáltatási szint, fedélzeti szórakoztatás, reptéri lounge hozzáférés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; lounge (várócsarnok) biztosítása; szállásfoglalás nyújtása;

bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; kávézó üzemeltetési szolgáltatások, catering szolgáltatás;

kávéházak; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; éttermi

szolgáltatások; snack bárok szolgáltatása; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; konferenciatermek

biztosítása; konferencia létesítmények biztosítása; tárgyalótermek bérbeadása; zártkörű drinkbár és vacsoraklub

szolgáltatások; utazási ügynökségi szolgáltatások éttermek és hotelek foglalásához; vásárlói klub szolgáltatások

kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; szállodai szolgáltatások; konferenciatermek biztosítása;

vendéglátás; konferenciaterem biztosítása; hotel és szállodakomplexumok foglalására és koordinálására

 vonatkozó szolgáltatások nyújtása másoknak.

 ( 111 )  225.014

 ( 151 )  2018.07.11.
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 ( 210 )  M 17 03463

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

értékesítési promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; vevői, ösztönzési, lojalitási,

kedvezményekre vonatkozó és promóciós programok ügyvitele, működtetése, szervezése és felügyelete;

ösztönzési, lojalitási, kedvezményekre vonatkozó és promóciós kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások;

klubtagsági feliratkozási szolgáltatás; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző

programok adminisztrálása; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra;

hűségprogramok, ösztönző, kedvezményekre vonatkozó, promóció és bónusz program szolgáltatások; üzleti

segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és

szolgáltatásainak interneten való reklámozása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; vállalati irodai titkársági szolgáltatások; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai kisegítő személyzeti szolgáltatás; termékek és szolgáltatások promóciója

lojalitás program segítségével; kedvezmény program, promóciós program és ösztönző jutalomprogram

szolgáltatása, mely során a tagok vásárlásaik után pontokat szereznek vagy nyernek el, amiket ezután árukra,

szolgáltatásokra, utazásra válthatnak be; termékek és szolgáltatások promóciója olyan online piactér biztosítása

útján amely a könyvek, számítógépek, szoftverek, irodaszerek, fogyasztói elektronika, zene, sportolási és

szabadidős felszerelések, ajándékok, ajándékkártyák, utazási cikkek, ruházat, ékszerek, egészség- és

szépségápolás, játékok, utazás, háztartási és kerti cikkek és általános kiskereskedelmi áruk területén

tevékenykedő harmadik személy kiskereskedők weboldalára mutat; hűségprogram, kedvezményprogram,

promóciós program és ösztönző jutalomprogram nyújtása, amely során pontok szerezhetőek a hitelkártyás

vásárlások után, amiket árukra, szolgáltatásokra és utazásra lehet beváltani; a tagok által szerzett vagy vásárlásra

elnyert pontok átutalásának és beváltásának ügyintézése és nyomon követése; titkári és irodai szolgáltatások;

üzletviteli eszközök, irodai gépek és felszerelések, találkozók és konferenciák biztosítása; professzionális

támogató személyzet biztosítása az irodai üzleti tevékenységek, találkozók és konferenciák lebonyolításának

 támogatására.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utakkal kapcsolatos ügyintézés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; helyfoglalás (utazás); információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és

bérbeadása; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; utaskísérés; ülőhelyfoglalás (utazás); parkolási szolgáltatások;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; garázsok bérlése; sofőrszolgáltatás; szállítási logisztikai szolgáltatások;

repülőgép kölcsönzése; őrzött értékszállítás; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások,

nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés légi szállításhoz, járműves szállításhoz, hajó utazásokhoz és

nyaralásokhoz; szállítással és utazással kapcsolatos információ, útitervek szervezése; légi utas-, rakomány-,

teherszállítmány- szállítás; utazási információ; repülőtéri várócsarnokokhoz való hozzáférés foglalása és

rendelkezésre bocsátása; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőtéri földi rakománykezelési

szolgáltatások; árukirakodási szolgáltatások; kirakodási és újracsomagolási szolgáltatások; árukirakodásra

vonatkozó tájékoztatás; légi személy-, rakomány- és áruszállítás; utazási irodai szolgáltatások nyújtása, úgymint
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helyfoglalásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása mások részére, légijáratok foglalása mások részére; jármű

foglalási szolgáltatások mások részére, hajóút foglalási szolgáltatások mások részére, vakáció foglalási

szolgáltatások mások részére; utazási területen információk nyújtása; földi támogató szolgáltatások nyújtása a légi

közlekedés területén, úgymint a szállítmányok és az utasok poggyászainak megjelölése, válogatása, be és

kipakolása, átszállítása, átvitele (tranzitja); szállítmányra és utaspoggyászra vonatkozó információ nyújtása azok

átvitelére (tranzitjára) és kiadására vonatkozóan; légi utas jegy és beléptetési szolgáltatások; repülőtéri rámpa

szolgáltatások; repülőgépek szállítása a repülőtéren; repülőgép parkolási és tárolási szolgáltatás nyújtása;

repülőgép vontatása; közlekedési szolgáltatások úgymint poggyászvizsgálat; repülőtéri szolgáltatásként az utasok

részére transit lounge létesítmények biztosítása; foglalás és kiegészítő utazási szolgáltatások biztosítása, úgymint

ülőhely foglalás; poggyász feladása; kézipoggyász; elsőbbségi biztonsági ellenőrzés; elsőbbségi beszállás; étel és

ital; fedélzeti fülhallgatók; magasabb szolgáltatási szint, fedélzeti szórakoztatás, reptéri lounge hozzáférés;

kerekesszékes légi utas részére reptéri szolgáltatások; repülőgép bérlés; repülőgép alkatrészek bérlése; repülőgép

 hajtómű bérlése; repülőgép hajtómű szállítása más személyek részére.

 ( 111 )  225.015

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 16 03369

 ( 220 )  2016.10.25.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás vagy diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum ,spray-k, teák; (test)gyűrűk

 gyógyászati célra; tapaszok; tápszerek; vitamin készítmények.

 29    Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra,

fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek; diétás vagy diétát támogató

fehérje tartalmú folyadékok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta,

koncentrátumok, granulátumok, spray-k; laktózmentes készítmények étkezési célra; müzli, müzliszeletek; fehérje

 chips.

 30    Kávé, tea, kakaó; cukor; rizs, rizs alapú tejpótló készítmények és italok; tápióka, szágó; kávépótló szerek;

gluténmentes készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, lapkenyerek, extrudált kenyerek,

péksütemények és cukrászsütemények; diétás kenyerek, lisztek, lisztkeverékek, morzsák, pékáruk, tészták;

palacsintapor, omlettpor; kekszek; snackek; diétás dzsemek, krémek, pundingporok, kakaópor, csokoládé; diétát

támogató teák; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek;

 jég.

 ( 111 )  225.016

 ( 151 )  2018.07.11.

 ( 210 )  M 16 02354

 ( 220 )  2016.07.15.

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

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Egyen együtt az egész család!

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes desszertek; tejből vagy tejtermékből készült

italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok, sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; túró,

 túró készítmények, és ezek ízesített változatai, túródesszertek.

 30    Kávé; kakaó; csokoládébevonat; csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák,
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sütemények, tészták, mindezek sima, bevont, töltött, ízesített termékei; fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott

 krémek; vaníliás krémek, pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű készítmények.

 ( 111 )  225.017

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 18 00114

 ( 220 )  2018.01.16.

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Házépítő+ PLUSZ

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; cement.

 ( 111 )  225.018

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02932

 ( 220 )  2017.09.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  225.019

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02625

 ( 220 )  2017.08.18.

 ( 732 )  Vuelta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eisenkrammer Károly Róbert, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 111 )  225.020

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02931

 ( 220 )  2017.09.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  225.021

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02936

 ( 220 )  2017.09.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  225.022

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03462

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  American Airlines, Inc. 100%, Fort Worth, Texas (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMERICAN AIRLINES

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

értékesítési promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; vevői, ösztönzési, lojalitási,

kedvezményekre vonatkozó és promóciós programok ügyvitele, működtetése, szervezése és felügyelete;

ösztönzési, lojalitási, kedvezményekre vonatkozó és promóciós kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások;

klubtagsági feliratkozási szolgáltatás; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző
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programok adminisztrálása; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra;

hűségprogramok, ösztönző, kedvezményekre vonatkozó, promóció és bónusz program szolgáltatások; üzleti

segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és

szolgáltatásainak interneten való reklámozása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; vállalati irodai titkársági szolgáltatások; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai kisegítő személyzeti szolgáltatás; termékek és szolgáltatások promóciója

lojalitás program segítségével; kedvezmény program, promóciós program és ösztönző jutalomprogram

szolgáltatása, mely során a tagok vásárlásaik után pontokat szereznek vagy nyernek el, amiket ezután árukra,

szolgáltatásokra, utazásra válthatnak be; termékek és szolgáltatások promóciója olyan online piactér biztosítása

útján amely a könyvek, számítógépek, szoftverek, irodaszerek, fogyasztói elektronika, zene, sportolási és

szabadidős felszerelések, ajándékok, ajándékkártyák, utazási cikkek, ruházat, ékszerek, egészség- és

szépségápolás, játékok, utazás, háztartási és kerti cikkek és általános kiskereskedelmi áruk területén

tevékenykedő harmadik személy kiskereskedők weboldalára mutat; hűségprogram, kedvezményprogram,

promóciós program és ösztönző jutalomprogram nyújtása, amely során pontok szerezhetőek a hitelkártyás

vásárlások után, amiket árukra, szolgáltatásokra és utazásra lehet beváltani; a tagok által szerzett vagy vásárlásra

elnyert pontok átutalásának és beváltásának ügyintézése és nyomon követése; titkári és irodai szolgáltatások;

üzletviteli eszközök, irodai gépek és felszerelések, találkozók és konferenciák biztosítása; professzionális

támogató személyzet biztosítása az irodai üzleti tevékenységek, találkozók és konferenciák lebonyolításának

 támogatására.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utakkal kapcsolatos ügyintézés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; helyfoglalás (utazás); információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és

bérbeadása; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; utaskísérés; ülőhelyfoglalás (utazás); parkolási szolgáltatások;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; garázsok bérlése; sofőrszolgáltatás; szállítási logisztikai szolgáltatások;

repülőgép kölcsönzése; őrzött értékszállítás; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások,

nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés légi szállításhoz, járműves szállításhoz, hajó utazásokhoz és

nyaralásokhoz; szállítással és utazással kapcsolatos információ, útitervek szervezése; légi utas-, rakomány-,

teherszállítmány- szállítás; utazási információ; repülőtéri várócsarnokokhoz való hozzáférés foglalása és

rendelkezésre bocsátása; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőtéri földi rakománykezelési

szolgáltatások; árukirakodási szolgáltatások; kirakodási és újracsomagolási szolgáltatások; árukirakodásra

vonatkozó tájékoztatás; légi személy-, rakomány- és áruszállítás; utazási irodai szolgáltatások nyújtása, úgymint

helyfoglalásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása mások részére, légijáratok foglalása mások részére; jármű

foglalási szolgáltatások mások részére, hajóút foglalási szolgáltatások mások részére, vakáció foglalási

szolgáltatások mások részére; utazási területen információk nyújtása; földi támogató szolgáltatások nyújtása a légi

közlekedés területén, úgymint a szállítmányok és az utasok poggyászainak megjelölése, válogatása, be és

kipakolása, átszállítása, átvitele (tranzitja); szállítmányra és utaspoggyászra vonatkozó információ nyújtása azok

átvitelére (tranzitjára) és kiadására vonatkozóan; légi utas jegy és beléptetési szolgáltatások; repülőtéri rámpa

szolgáltatások; repülőgépek szállítása a repülőtéren; repülőgép parkolási és tárolási szolgáltatás nyújtása;

repülőgép vontatása; közlekedési szolgáltatások úgymint poggyászvizsgálat; repülőtéri szolgáltatásként az utasok

részére transit lounge létesítmények biztosítása; foglalás és kiegészítő utazási szolgáltatások biztosítása, úgymint

ülőhely foglalás; poggyász feladása; kézipoggyász; elsőbbségi biztonsági ellenőrzés; elsőbbségi beszállás; étel és

ital; fedélzeti fülhallgatók; magasabb szolgáltatási szint, fedélzeti szórakoztatás, reptéri lounge hozzáférés;

kerekesszékes légi utas részére reptéri szolgáltatások; repülőgép bérlés; repülőgép alkatrészek bérlése; repülőgép

 hajtómű bérlése; repülőgép hajtómű szállítása más személyek részére.

 ( 111 )  225.023

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02268

 ( 220 )  2017.07.13.
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 ( 732 )  Lurdy- Ház Bevásárló- és Irodacentrum Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs média, kiskereskedelmi célokból; hirdetések megrendelése

levélben; hirdetési hely kölcsönzése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szponzorok felkutatása.

  36    Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák [ingatlanok] bérlete; jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; cirkuszok; diszkók szolgáltatásai;

egészség(védő) klubok; 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;

oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés);

pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás; show műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek

szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai;

 versenyek szervezése(oktatás vagy szórakoztatás; vidámparkok.

  43    Óvodák; táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai; vendéglátóipar.

 ( 111 )  225.024

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02269

 ( 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 Lurkó

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs média, kiskereskedelmi célokból; hirdetések megrendelése

levélben; hirdetési hely kölcsönzése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szponzorok felkutatása.

  36    Ingatlankezelés; ingatlanlízing; irodák [ingatlanok] bérlete; jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; cirkuszok; diszkók szolgáltatásai;

egészség(védő) klubok; 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;

oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés);

pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás; show műsorok; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek

szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai;

 versenyek szervezése(oktatás vagy szórakoztatás; vidámparkok.

  43    Óvodák; táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai; vendéglátóipar.

 ( 111 )  225.026

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02382

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )   33    Vodka; ízesített vodka.

 ( 111 )  225.027

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01123

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  MEDIWEL Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SCORPION PUSH UP - A dinamikus fekvőtámasz gép

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek.

 35    Árösszehasonlitó szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény kutatás;

marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click hirdetés;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövekeg publikálása; reklámterjesztés;

sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós

 reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; online elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; rádió- és televízióműsorok készítése.

 ( 111 )  225.028

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01135

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; darált mandula; dióféle alapú kenhető krémek;dzsemek, lekvárok; erjesztett tej,

erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezésikukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési
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szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcskocsonya, -

zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott

(cukrozott) mogyorók, diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir; kókusztej; kókusztej alapú italok;

lekvárok; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mazsola;

milk-shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej;

sűrített tej; szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok; tejpótlók; tejszínhab; tejszín; tejtermékek;

 zabtej; zselatin; zselék.

 30    Agavé szirup; cikória; cukor; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládés italok tejjel;csokoládés italporok;

ecet; gyömbér; gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz; jeges tea; jégkockák; kakaó;kakaóalapú italok; kakaóitalok

tejjel; kamillaalapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé,pörkölten; kávé tejjel; malátacukor, maltóz;

méz; növényi készítmények pótkávéként való használatra;pálmacukor; pótkávé; szirupok és melasz; szószok; tea,

tea alapú italok; tea helyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra);

 természetes édesítőszerek; vanília.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera

italok, alkoholmentes; ásványvíz; asztali vizek; eszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomievek; porok

szénsavas italokhoz; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);

szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek; zöldséglevek.

  43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  225.029

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01136

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; darált mandula; dióféle alapú kenhető krémek; dzsemek, lekvárok; erjesztett tej,

erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezésikukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési

szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcskocsonya, -

zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott

(cukrozott) mogyorók, diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir; kókusztej; kókusztej alapú italok;

lekvárok; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mazsola;

milk-shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej;

sűrített tej; szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok; tejpótlók; tejszínhab; tejszín; tejtermékek;

 zabtej; zselatin; zselék.

 30    Agavé szirup; cikória; cukor; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládés italok tejjel;csokoládés italporok;

ecet; gyömbér; gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz; jeges tea; jégkockák; kakaó;kakaóalapú italok; kakaóitalok

tejjel; kamillaalapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé,pörkölten; kávé tejjel; malátacukor, maltóz;

méz; növényi készítmények pótkávéként való használatra;pálmacukor; pótkávé; szirupok és melasz; szószok; tea,

tea alapú italok; tea helyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra);

 természetes édesítőszerek; vanília.
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 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera

italok, alkoholmentes; ásványvíz; asztali vizek; eszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; kvasz(alkoholmentes ital); limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomievek; porok

szénsavas italokhoz; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);

szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek; zöldséglevek.

  43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  225.030

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01481

 ( 220 )  2017.05.07.

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

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

 ( 541 )  HOTEL CARBONA

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító

kezelés; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás

szőrtelenítés; kiropraktika; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra; manikűr;

masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; plasztikai sebészet; szanatóriumok; szauna

 szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 111 )  225.031

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01697

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  Együd Gábor, Pócsmegyer (HU)

 ( 740 )  Aradszki Dea, Budapest

 ( 541 )  BLONDER

 ( 511 )   32    Sörök, malátasör, söralapú koktélok, sörcefre.

 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).

 ( 111 )  225.032

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02162

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  Dual Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; belső

gumiabroncstömlők; betonkeverő gépjárművek; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenő testek

tehergépkocsikhoz; biztonsági gyermekülések járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez;

borítások járművek kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók

járműabroncsokhoz; csúszásgátló láncok; dísztárcsák; elektromos járművek; ellensúlyok jármüvek kerekeihez;

fejtámaszok járműülésekhez; fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek járművekhez; fékek járművekhez; fékpofák

járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek jármüvekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez ; felfüggesztő

rugók, hordrugók járművekhez; fényszóró-törlők; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;

fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek

alkatrészeihez, nem motorjaihoz; furgonok [járművek]; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához;

futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; gépkocsialvázak; gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi

lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; hamutartók gépkocsikhoz; gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs

köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; hajtórudak szárazföldi

járművekhez, nem motoralkatrészek; hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hidraulikus

áramkörök járművekhez; irány jelzők járművekhez; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok,

huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák; járműkárpitok; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; járműülések;

járművek kerékküllői; járművek lökhárítói; lakóautók; lakókocsik; láncok motorkerékpárokhoz; javító

felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk; kerekek szárazföldi

járművekhez; kocsialvázak járművekhez; kormánykerekek járművekhez; kuplungok szárazföldi járművekhez;

kürtök, dudák járművekhez; láncok gépkocsikhoz; légszivattyúk, légpumpák [járműtartozékok]; légzsákok

[biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengéscsillapító rugók járművekhez; lenyitható tetők járművekhez;

locsoló kocsik [járművek]; lopás gátló eszközök járművekhez; lopás gátló riasztók járművekhez; meghajtó

mechanizmusok szárazföldi járművekhez; mentőautók; mopedek; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez;

motorházfedelek; motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár motorok; motorkerékpár nyereghuzatok;

motorkerékpárok; motorkerékpárokhoz kialakított táskák; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi

járművekhez; motoros robogók; napellenzők gépkocsikba; nyergek motorkerékpárokhoz; nyomatékváltók

szárazföldi járművekhez; oldalkocsik; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; oldaltámaszok

motorkerékpárokhoz; öntő kocsik; önvezető autók; poggyásztartó hálók járművekhez; pótkerék takarók;

pótkocsik, utánfutók [járművek]; robogók mozgáskorlátozottaknak; rögzítők gépkocsi részek

gépkocsi-karosszériához; való rögzítésére; rugalmas hab gumi belsők; sárhányók; sebességváltók, áttételek

szárazföldi; járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez;

sportkocsik; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; szélvédők; szemetes

autók; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; szivargyújtók gépkocsikba; takarító kocsik; tanksapkák járművek

üzemanyagtartályaihoz; távolsági autóbuszok; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; tengelycsapok; tengelyek

járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; torziós rudak járművekhez;

tömlő kocsik; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; traktorok; utánfutó horgok járművekhez; üléshuzatok

járművekhez; vakításmentesítő eszközök járművekhez; vázak motorkerékpárokhoz; versenyautók; vezető nélküli

autók [autonóm autók]; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; villás targoncák; visszapillantó

 tükrök; vontató tehergépkocsik; zsákszállító kocsik.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; finanszírozási

szolgáltatások; garancia szolgáltatások; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; kölcsön [finanszírozás];

pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

 pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás.
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 39    Árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása; áruszállítás; autóbuszkölcsönzés; autóbuszok működtetése;

autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autószállítás; bútorszállítás; elektronikusan tárolt adatok és

dokumentumok (fizikai) tárolása; fuvarozás, áruszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];

garázsok bérlése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; járművek kölcsönzése és bérbeadása; navigációs

rendszerek bérbeadása; őrzött értékszállítás; páncél autós szállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek

bérbeadása; postai úton rendelt áruk kézbesítése; raktárak bérbeadása; raktározási információk; szállítás; szállítási

logisztikai szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás; szállítmányozási ügynökség; taxi szolgáltatások;

 teheráru szállítmányozás; traktorok bérbeadása; versenyautók kölcsönzése; vontatás; vontatás [szállítás].

 ( 111 )  225.033

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02163

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  Dual Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Autó Dual

 ( 511 )  12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; belső

gumiabroncstömlők; betonkeverő gépjárművek; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenő testek

tehergépkocsikhoz; biztonsági gyermekülések járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez;

borítások járművek kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók

járműabroncsokhoz; csúszásgátló láncok; dísztárcsák; elektromos járművek; ellensúlyok járművek kerekeihez;

fejtámaszok jármüülésekhez; fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek jármüvekhez; fékek járművekhez; fékpofák

járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez ; felfüggesztő

rugók, hordrugók járművekhez; fényszóró-törlők; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;

fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi jármüvekhez; forgattyúházak, karterek szárazföldi jármüvek

alkatrészeihez, nem motorjaihoz; furgonok [jármüvek]; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához;

futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; gépkocsialvázak; gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi

lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; hamutartók gépkocsikhoz; gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs

köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; hajtórudak szárazföldi

járművekhez, nem motoralkatrészek; hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hidraulikus

áramkörök járművekhez; irány jelzők járművekhez; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok,

huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák; járműkárpitok; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; járműülések;

járművek kerékküllői; járművek lökhárítói; lakóautók; lakókocsik; láncok motorkerékpárokhoz; javító

felszerelések gumiabroncs belsőkhöz; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk; kerekek szárazföldi

járművekhez; kocsialvázak járművekhez; kormánykerekek járművekhez; kuplungok szárazföldi járművekhez;

kürtök, dudák járművekhez; láncok gépkocsikhoz; légszivattyúk, légpumpák [járműtartozékok]; légzsákok

[biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengéscsillapító rugók járművekhez; lenyitható tetők járművekhez;

locsolókocsik [járművek]; lopás gátló eszközök járművekhez; lopás gátló riasztók járművekhez; meghajtó

mechanizmusok szárazföldi járművekhez; mentőautók; mopedek; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez;

motorházfedelek; motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár motorok; motorkerékpár nyereghuzatok;

motorkerékpárok; motorkerékpárokhoz kialakított táskák; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi

járművekhez; motoros robogók; napellenzők gépkocsikba; nyergek motorkerékpárokhoz; nyomatékváltók

szárazföldi járművekhez; oldalkocsik; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; oldaltámaszok

motorkerékpárokhoz; öntő kocsik; önvezető autók; poggyásztartó hálók járművekhez; pótkerék takarók;

pótkocsik, utánfutók [járművek]; robogók mozgáskorlátozottaknak; rögzítők gépkocsi részek

gépkocsi-karosszériához; való rögzítésére; rugalmas hab gumi belsők; sárhányók; sebességváltók, áttételek

szárazföldi; járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez;

sportkocsik; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; szélvédők; szemetes
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autók; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; szivargyújtók gépkocsikba; takarító kocsik; tanksapkák járművek

üzemanyagtartályaihoz; távolsági autóbuszok; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; tengelycsapok; tengelyek

járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; torziós rudak járművekhez;

tömlő kocsik; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; traktorok; utánfutó horgok járművekhez; üléshuzatok

járművekhez; vakításmentesítő eszközök járművekhez; vázak motorkerékpárokhoz; versenyautók; vezető nélküli

autók [autonóm autók]; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; villás targoncák; visszapillantó

 tükrök; vontató tehergépkocsik; zsákszállító kocsik.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; finanszírozási

szolgáltatások; garancia szolgáltatások; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; kölcsön [finanszírozás];

pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

 pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás.

 39    Árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása; áruszállítás; autóbuszkölcsönzés; autóbuszok működtetése;

autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autószállítás; bútorszállítás; elektronikusan tárolt adatok és

dokumentumok (fizikai) tárolása; fuvarozás, áruszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];

garázsok bérlése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; járművek kölcsönzése és bérbeadása; navigációs

rendszerek bérbeadása; őrzött értékszállítás; páncélautós szállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek

bérbeadása; postai úton rendelt áruk kézbesítése; raktárak bérbeadása; raktározási információk; szállítás; szállítási

logisztikai szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás; szállítmányozási ügynökség; taxi szolgáltatások;

 teheráru szállítmányozás; traktorok bérbeadása; versenyautók kölcsönzése; vontatás; vontatás [szállítás].

 ( 111 )  225.034

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 02261

 ( 220 )  2017.07.12.

 ( 732 )  DOXON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász M. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Circus Maximus

 ( 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 )  225.035

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 18 00635

 ( 220 )  2018.02.28.

 ( 732 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Futureal. Realising future.

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 )  225.036
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 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 18 00171

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  Kelle Botond, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; helyfoglalás show-műsorokra;

kabaréműsorok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

rádió- és televízióprogram készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; stadionok bérbeadása; szabadidős szolgáltatások; szemináriumok rendezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

videofilmgyártás;világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenefelvételek

 összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából.

 ( 111 )  225.037

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03742

 ( 220 )  2017.11.20.

 ( 732 )  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 intézése építőipari 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, konzultáció konstrukciókról, 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.

 ( 111 )  225.038

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03758

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  The Twist

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
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 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  225.039

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03858

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  ARIOSO Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krizsán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARIOSO

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek; tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; lakberendezési és piperetükrök.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények; üveg- porcelánáruk, kerámiák háztartási használatra; szalvétatartók,

 vajtartók, vázák.

 31    Élő növények, élő virágok, szárított virágok díszítésre, szárított növények díszítésre, koszorúk élő

 virágokból, virághagymák, hagymák, palánták és magok ültetéshez; virág dobozban.

  42    Beltéri dekoráció tervezése, építészeti szolgáltatások, csomagolástervezés.

  43    Kávéházak, panziók, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások, vendéglátás, hotelek .

  44    Kertészeti szolgáltatások; kertművelés, koszorúkészítés, virágkötészet .

 ( 111 )  225.040

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 04090

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Xperion Üzleti Innovációs Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 ( 111 )  225.041

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03750

 ( 220 )  2017.11.20.

 ( 732 )  Mészáros-Óvári Zita 1/1, Oroszlány (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Közösségi festés, közösségi festés szervezése lépésről lépésre, rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok,

eszközök biztosítása, reklámeszközök, ajándéktárgyak, ajándékutalványok forgalmazása, workshop-ok,

 tanfolyamok szervezése.; reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  40    Festés, színezés.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés].

 ( 111 )  225.042

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03759

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Meggy - szilva Ági

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  225.043

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03756

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest City Tower The Twist

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  225.044

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 04087

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

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

 ( 541 )  Verbena. A természet ihlette.

 ( 511 )  5    Élelmiszer cukorbetegeknek; diétás és gyógyászati cukrász- és pékáruk; gyógycukorkák.

 30    Hosszú ideig elálló sütemények, tészták; sós kekszek, rágcsálnivalók; sütőipari termékek, cukorkák,

csokoládék és desszertek; cukrász- és pékáruk, cukrászsütemények, lepények, kekszek, aprósütemények;

gyümölccsel ízesített édességek, cukorkák; gyümölcstartalmú édességek, cukorkák; cukorból készült bonbonok;

töltött édességek, töltött cukorkák; édességek (cukorkák), édes szeletek és rágógumi; fondanok (cukrászáruk);

karamellák (cukorkák); nyalókák (cukrászáruk); ostyák; gyömbérkenyér, mézeskalács; babapiskóták; édességek

karácsonyfa díszítésére; ehető karácsonyfa-dekorációk; csokoládés gofrik; ostyatekercsek; gyümölcsös zselés
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cukor (édességek); pasztillák (édességek); kandiscukor; mandulás édességek; gyümölcsös cukorkák (fruit drops);

marcipán; mentolos cukorkák; pralinék; müzlik; müzli szeletek; búza alapanyagú szeletek; élelmiszerek

gabonából; kakaó; kávé; tea; cukor; méz; kávé helyettesítők (pótkávé vagy zöldség készítmények kávéként való

 felhasználásra); kávékivonatok kávé helyettesítőként való felhasználásra.

 ( 111 )  225.045

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 04095

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Boday Ferenc Tamás, Pécs (HU)

 ( 740 )  Zavaczki Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  225.046

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03740

 ( 220 )  2017.11.20.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUPERBODY

 ( 511 )  41    Szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek, sportesemények megrendezése;

 sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények lebonyolítása.

 ( 111 )  225.047

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03748

 ( 220 )  2017.11.21.

 ( 732 )  Well Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pajzsmirigy+ENERGIA normál pajzsmirigy működés, energikus mindennapok

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrendkiegészítők emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  225.048

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03379

 ( 220 )  2017.10.25.

 ( 732 )  Karsai Sándor, Nagyigmánd (HU)

 Windsolar Nrg Kft., Nagyigmánd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Gépek és szerszámgépek, szélturbinák.

 9    Elektromos energia előállítására, átalakítására szolgáló berendezés.

  35    Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások valamint az idetartozó tervezői és kutatási tevékenység.

  45    Jogi szolgáltatás.
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 ( 111 )  225.049

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 04102

 ( 220 )  2017.12.21.

 ( 732 )  Békefi László, Leányfalu (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével; megerősített szövetek [textilek]; mesterséges szálakból

készült szövetek, textil méteráru formájában; méteráru műanyagokból (textil); méteráru ruházati cikkekhez

(textil); méteráru törölközők gyártásához (textil); mezek, pulóverek készítéséhez használt szövetek; műanyag

fóliák eldobható köpenyek gyártásához; műanyag fóliák eldobható ruhák gyártásához; műselyem szövetek;

műselyem; műszálas szövetek; nadrágok gyártásához használt gyapjúszövetek; nem szőtt műanyagokból készült

méteráruk; nem szőtt szövetek szintetikus szálakból; nem szőtt szövetek természetes szálakból; nylon szövet;

nyomott textil méteráruk; nyomott textíliák; öltönyök gyártásához használt gyapjúszövetek; öltönyszövetek

[textil]; öltönyszövetek; pamut alapú kevert szövetek; pamut méteráru; pamutkelmék, pamutanyagok;

pamutszövetek; páraáteresztő szövetek; párnahuzatok vászonból, ciha; párnázásokhoz használatos nem szőtt

szövetek; poggyászok gyártásához használt bevont szövetek; poliészter szövetek; poliészter textilek; poliészterből

készült gyapjú; poliészterből készült szövetek, nem szigeteléshez; polimer bevonatú szövetek; polipropilén sodort

nem szőtt textíliák; polipropilénből készült gyapjú; rácsszerű szövetek; rétegelt szövetek; rugalmas [elasztikus]

szövetek; rugalmas szövetek ruházati cikkekhez; ruhabélésként használt szövetek; ruhaszövetek; selyem-gyapjú

kevertszálas szövetek; selyemszövet; szaténszövetek; széles szövésű ipari szövetek; szintetikus anyagból készült

szövetek; szintetikus kevertszálas szövetek; szintetikus szálas szövetek; szitaszövet; szőtt selyemanyagok; szövet

bélésanyagok; szövet tekercsek; szövetbélések ruházathoz; szövetek esernyőgyártáshoz; szövetek ruházati cikkek

gyártásához; szövetek sátrak gyártásához, sátorszövetek; taft [szövet]; textil méteráru; textil méteráruk

ruhaneműk készítéséhez; textil méteráruk ruházat készítéséhez; textil méteráruk tekercsben; textilbélések

[méteráru]; textilek ruházati cikkek készítéséhez; textilszövet darabáru; textilszövet méteráru ruházat gyártásához;

textilszövetek fehérneműhöz; törölközők, fürdőlepedők; tüll; vízálló szövetek; vízálló textilszövetek; vízhatlan de

nedvesség-áteresztő textilanyagok; vízhatlan szövetek kabátok, dzsekik gyártásához; vízhatlan szövetek nadrágok

 gyártásához; vízhatlan szövetek; vízhatlan textilanyag; vízhatlan textilek; vízpára áteresztő textíliák.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérnemük; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok;

flip-flop papucsok, strandpapucsok; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák,

 úszódresszek; papucsok; sportruházat; strandcipők; strandkendők; strandlábbelik; strandöltözet; úszósapkák.

 28    Békatalpak úszáshoz; felfújható strandjátékok; fürdőszobai játékok; kesztyűk [játékok tartozékai]; kéz

edzésére szolgáló stresszoldó labdák; kézi uszonyok; konfetti; labdák futballhoz; labdák játékokhoz; labdák, mint

sportcikkek; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; medencékben használatos játékok; plüss játékok; plüss

játékszerek; ruhák európai babákhoz; ruhák játékfigurákhoz; ruhák játékokhoz; ruhakiegészítők babákhoz;

sportcikkek és felszerelések; strandlabdák; uszodai pályaelválasztók; úszódeszkák [kickboardok]; úszódeszkák

szabadidős használatra; úszófelszerelések; úszókesztyűk; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények,

úszódzsekik; uszonyok szörfdeszkákhoz; úszóövek szabadidős használatra; úszóövek; úszószőnyegek szabadidős

célokra; ünnepi díszítések és mesterséges karácsonyfák; vívófelszerelések; vizet fecskendező, spriccelő játékok;

vízi csúszdák; vízi játékok; vízicsúszdák; vízipisztolyok; vízisí fogantyúk, markolatok; vízisí szállító táskák;

 vödrök [játékszerek]; windsurf deszkák; zászlók [parti kellékek].

 ( 111 )  225.050

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03524

 ( 220 )  2017.10.31.
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 ( 732 )  Kende Gastro Zártkörüen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.051

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03213

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sajtos Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból ;

szolgáltatások; éjszakai klubok; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások; lemezlovas (DJ)

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videótár szolgáltatások útján; nem letölthető televízió

műsorok biztosítása digitális videótár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók biztosítása; partik

tervezése (szórakoztatás); személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); színházi produkciók; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; tolmács szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.052

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03210

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Kanalas Sándor, Gyöngyös (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).

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; szociális és segítségnyújtási szolgáltatások rászorulók részére;

 személyes támogatás egyéni és csoportos tanácsadás keretében; vallási szolgáltatások.

 ( 111 )  225.053

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03757

 ( 220 )  2017.11.21.
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 ( 732 )  GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest City Tower

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  225.054

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03744

 ( 220 )  2017.11.17.

 ( 732 )  Magyar Mihály, Tiszaföldvár (HU)

 ( 740 )  Magyar Csaba, 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.055

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03746

 ( 220 )  2017.11.16.

 ( 732 )  Balkán Hív Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Huszty Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés, utaskísérés, utazás és utasok szállítása.

 41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek; idegenvezetős túrák; konferencia szervezés, lebonyolítás;

kulturális, oktatási célú kiállítás; szabadidős tevékenységgel kapcsolatás szolgáltatás; szórakoztatási szolgáltatás;

zenekar szolgáltatás; táboroztatás; könyvkiadás; nem reklámcélú szöveg publikálása; személyes oktató fórumok

 rendezése és levezetése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.056

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03214

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 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 )  225.057

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03357

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  ELMŰ Hálózat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

  42    Villamos energia kereskedelemmel és elosztással összefüggésben végzett ügyfélszolgálati tevékenység.

 ( 111 )  225.058

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03356

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  ÉMÁSZ Hálózati Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

  42    Villamos energia kereskedelemmel és elosztással összefüggésben végzett ügyfélszolgálati tevékenység.

 ( 111 )  225.059

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03355

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

  42    Villamos energia kereskedelemmel és elosztással összefüggésben végzett ügyfélszolgálati tevékenység.

 ( 111 )  225.060

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03633

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Vitézi Rend, Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga László, Agárd

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Katonai vitézség hagyományőrzéssel kapcsolatos oktatás, nevelés.

 ( 111 )  225.061

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 04086

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Hosszú ideig elálló sütemények, tészták; sós kekszek, rágcsálnivalók; sütőipari termékek, cukorkák,

csokoládék és desszertek; cukrász- és pékáruk, cukrászsütemények, lepények, kekszek, aprósütemények;

gyümölccsel ízesített édességek, cukorkák; gyümölcstartalmú édességek, cukorkák; cukorból készült bonbonok;

töltött édességek, töltött cukorkák; édességek (cukorkák), édes szeletek és rágógumi; fondanok (cukrászáruk);

karamellák (cukorkák); nyalókák (cukrászáruk); ostyák; gyömbérkenyér, mézeskalács; babapiskóták; édességek

karácsonyfa díszítésére; ehető karácsonyfa-dekorációk; csokoládés gofrik; ostyatekercsek; gyümölcsös zselés

cukor (édességek); pasztillák (édességek); kandiscukor; mandulás édességek; gyümölcsös cukorkák (fruit drops);

marcipán; mentolos cukorkák; pralinék; müzlik; müzli szeletek; búza alapanyagú szeletek; élelmiszerek

gabonából; kakaó; kávé; tea; cukor; méz; kávé helyettesítők (pótkávé vagy zöldség készítmények kávéként való

 felhasználásra); kávékivonatok kávé helyettesítőként való felhasználásra.

 ( 111 )  225.062

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03857

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  ARIOSO Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krizsán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek; tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; lakberendezési és piperetükrök.

 21    Eszközök, edények és tárolóedények; üveg- porcelánáruk, kerámiák háztartási használatra; szalvétatartók,

 vajtartók, vázák.

 31    Élő növények, élő virágok, szárított virágok díszítésre, szárított növények díszítésre, koszorúk élő

 virágokból, virághagymák, hagymák, palánták és magok ültetéshez; virág dobozban.

  42    Beltéri dekoráció tervezése, építészeti szolgáltatások, csomagolástervezés.

  43    Kávéházak, panziók, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások, vendéglátás, hotelek.

  44    Kertészeti szolgáltatások; kertművelés, koszorúkészítés, virágkötészet.

 ( 111 )  225.063

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01646

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  JuvaPharma Kft, Káva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi étrend-kiegészítők; B-vitamin készítmények;

C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; multivitamin készítmények;

 táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fűszerek.

 ( 111 )  225.064

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 01886

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  Dr. Megyesi Zoltán, Reisbach (DE)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Judit, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik, háztartási vászonnemű, függönyök textilből vagy műanyagból.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  225.065

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03839

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Media Investment Partners Kft., Budapest (HU)
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( 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).

 ( 111 )  225.066

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 04083

 ( 220 )  2017.12.20.

 ( 732 )  Momentum Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Gyula Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.067

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03622

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok;

csiszolókő, csiszolópapír és csiszolóvászon körömápoláshoz; dekormatricák kozmetikai használatra; illatszer

készítmények; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek;

kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek;

körömápoló készítmények; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények;

körömlakkok; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; műkörmök; műköröm alapanyagok - porcelán,

gél, por; műköröm formázó sablonok; színtelen és színezett műköröm építő zselék; műköröm fixáló folyadékok;

körömlakk fixáló folyadékok; olajok kozmetikai célokra; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztászerek
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műköröm rögzítéséhez; illatosított műköröm eltávolító folyadékok; gélműköröm leoldó folyadék és zselé;

 előkészítő folyadékok műkörömhöz; tisztító folyadékok és sprayk műkörömhöz.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos vagy nem

elektromos körömfényesítők, körömpolírozók; kézi csiszolóeszközök; körömágybőr vágó csipeszek;

körömreszelők; körömreszelők, elektromos; körömvágók, elektromos vagy nem elektromos; manikűrkészletek;

 pedikűr készletek.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; műköröm akadémiák [oktatás]; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; műköröm építési és dekorálási gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás

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

 szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  225.068

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03845

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  881 Média Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztració; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

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

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

 publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

  38    Távközlés.

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

hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televizióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; szövegek kiadása (nem reklámcelú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;

 zene összeállítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

 átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz.

 ( 111 )  225.069

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03610

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  NTICE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

 biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  225.070
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 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03618

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Szöllösi Alexander, Sahy (SK)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    A Felvidéki Mulatós Show interneten és televízióban történő reklámozása.

 41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek, televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók; showműsorok készítése; Felvidékről származó előadóművészek show-műsora.

 ( 111 )  225.071

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03838

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  CELERUS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STREIT-ZAGONYI

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  225.072

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03611

 ( 220 )  2017.11.07.

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

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

 ( 541 )  puncs.hu

 ( 511 )   35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

 biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  225.073

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 18 00272

 ( 220 )  2018.01.26.

 ( 732 )  MORANE PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 )  Conditorei 1899

 ( 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 [fagyott víz] (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).

 ( 111 )  225.074

 ( 151 )  2018.07.12.

 ( 210 )  M 17 03849

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Budavári Kapu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépen, írott kommunikáció, adatok regisztrálása, kereskedelem és

üzlettel kapcsolatos adatok biztosítása, nyilvántartásban tárolt adatok frissítése és karbantartása, számítógépes

 adatfeldolgozás, irodai munkák.

 39    Szállítás, szállító eszközök bérbeadása és az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, villamos energia

 továbbítása, elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok tárolása.

  45    Biztonsági rendszerek felügyelete.

 ( 111 )  225.076

 ( 151 )  2018.07.20.

 ( 210 )  M 18 00434

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  I ragazzi di Strada Manifattura Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LA LASAGNERIA

 ( 511 )  30    Fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; lisztből

 készült tészták; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; nyers tészták; tésztaöntetek.

 ( 111 )  225.077

 ( 151 )  2018.07.20.

 ( 210 )  M 18 00433

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  I ragazzi di Strada Manifattura Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  I RAGAZZI DI STRADA

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 
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