
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 01409

 ( 220 ) 2015.05.26.

 ( 731 )  Varga Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pole Art

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k, USB pendrive-ok; számítógépes szoftverek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése;

bálok szervezése; filmgyártás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok

 készítése; sorsjátékok lebonyolítása; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 15 01961

 ( 220 ) 2015.07.20.

 ( 731 )  Great Home Franchise Ingatlan- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 90%, Pécs (HU)

 Bien József 10%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Markovits Péter, Budapest

 ( 541 ) GREAT HOME

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02154

 ( 220 ) 2015.08.06.

 ( 731 )  Restau-rent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Fésűkagylók, nem élő; garnélarákok, nem élő; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halikra,

elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk;

heringek [nem élő]; homár, nem élő; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; languszták, nem élő;

lazac [nem élő]; algakivonatok élelmiszerként; állati velő táplálkozási célra; faggyú, étkezési; olajok, étkezési;

osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal;

szardella, ajóka; szardínia [nem élő]; tengeri moszat (roston sült-); tengeri rákok, apró, nem élő; tengeri-uborka,

 nem élő; tonhal [nem élő]; zsírok, étkezési.

 33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; arak [rizspálinka]; borok; égetett szeszesitalok;

emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gin; pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes

 italok; vodka; whisky.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek;

 ivóvíz-autómaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02395

 ( 220 ) 2015.09.02.

 ( 731 )  Inter-Union Technohandel GmbH, Landau (DE)

 ( 740 )  Lubberger Lehment, Berlin

 ( 541 ) Fischer

 ( 511 )  6    Fém kerékpárzárak; kerékpártároló fémből.
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 9    Védőszemüvegek sportoláshoz; Védősisakok sportoláshoz; számítógépek.

  11    Kerékpár lámpák.

 12    Kerékpárok; kerékpárok részei és kerékpárra szerelhető (amelyek a 12. osztályban szerepelnek), különösen

kerékpáros táskák, kerékpár abroncsok, gumik, belső gumiabroncstömlők, fékek kerékpárokhoz, láncok

kerékpárokhoz, defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz, kerékpár nyergek, kürt és a harangok

kerékpárokhoz, kerékpárpedálok, kerékpáros gyermekülések, kerékpár-csomagtartók, kerékpár kitámasztók,

 stenderek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 15 02413

 ( 220 ) 2015.09.07.

 ( 731 )  KARSOL GASZTRONÓMIA Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  dr. Huszti György, Nyíregyháza

 ( 541 ) IKON DEBRECENI

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

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

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02417

 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  Mészáros Ferenc 90%, Piliscsév (HU)

 Sokorai István 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; pen-drive-ok,

memóriakártyák, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; adatbázis kezelő

 szoftverek.

 16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, értesítések [papíráruk], folyóiratok, iratgyűjtők, dossziék, levélpapír,

papíráruk, kézikönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, papírtartó dobozok, zacskók csomagolásra papírból

 vagy műanyagból, csomagoló anyagok papírból, csomagoló papír.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), marketing és médiakommunikációval kapcsolatos

 adminisztráció, szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítése.

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

 üzemeltetése, adatbázisok fenntartása, hozzáférés biztosítása.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), műszaki fejlesztés, online fizetési megoldások fejlesztése,

 karbantartása.

  45    Licencia adás, licencia transzfer.

 ( 210 ) M 15 02886

 ( 220 ) 2015.10.21.
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 ( 731 )  STA Travel, Budapest (HU)

 ( 541 ) messze a legjobb

 ( 511 )  39    Utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazási

irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodák; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai

szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazási irodai szolgáltatások üdülések

 megszervezéséhez.

 ( 210 ) M 15 02929

 ( 220 ) 2015.10.28.

 ( 731 )  Kozák Ferenc, Tállya (HU)

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

 ( 541 ) EURÓPA SZÍVE

 ( 511 )   33    Borok; brandyk; pálinkák.

 ( 210 ) M 15 02938

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

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

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

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

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

 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).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02939

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 03115

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Román István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 15 03189

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 15 03190

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Regölyi Lilla Bernadett, Érd (HU)

 Regölyi Péter, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Fogyasztásra szánt zöldségekből, gabonákból, gyümölcsökből, olajos magvakból, fagyasztott zöldségekből,

 fagyasztott gyümölcsökből készült élelmiszerek, szendvicsek.

 32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, zöldségitalok és zöldséglevek, szörpök, limonádék, szója alapú italok,

 smoothie-k, gyümölcs- vagy zöldségitalok, növényi tejek, főzött kávék.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 03191

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Kuti Gábor, Jászberény

  

( 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).

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

 ( 210 ) M 15 03192
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 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Kuti Gábor, Jászberény

 ( 541 ) MVCN Manageable Virtual Closed Network

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 03193

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, Budapest

 ( 541 ) FTC 1899

 ( 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).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03198

 ( 220 ) 2015.11.20.

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

 ( 740 )  dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03488

 ( 220 ) 2015.11.23.

 ( 731 )  Osváth Tibor, Taksony (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  7    Szerszámgépek.

  35    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek forgalmazása.

  37    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek szervizelése.

 ( 210 ) M 15 03556

 ( 220 ) 2015.11.30.

 ( 731 )  La Aurora, S.A., Guazumal Santiago (DO)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) E.LEÓN JIMENES

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 210 ) M 15 03579

 ( 220 ) 2015.11.26.

 ( 731 )  Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

 ( 210 ) M 15 03612

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  Farkas Péter 100%, Miskolc (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei

hangfelvételek; mp3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; műsoros zenei cd-k; műsoros zenei videók;

számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; zenei felvételek lemezek formájában; zenei

 felvételek sorozata.

 41    Élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás szimfonikus

zenekari előadások formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások

zenekari előadások formájában; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenekar [együttes] által

nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenés szórakoztatás zenekarok által; élő

táncbemutatók; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és

énekesekkel; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével; tánc, zene és dráma előadások tartása;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatás etnikai

fesztiválok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03674

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Fine Shop Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03678

 ( 220 ) 2015.12.10.

 ( 731 )  Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserteg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OKOSTÁNYÉR

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03679

 ( 220 ) 2015.12.10.

 ( 731 )  R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Sporttevékenység, testnevelés, személyi edző szolgáltatás, sportlétesítmény üzemeltetése.

 ( 210 ) M 15 03702

 ( 220 ) 2013.10.01.

 ( 731 )  F.LLI GANCIA & C. S.p.A, Canelli At (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROMANOFF

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); vodka, vodka alapú italok.

 ( 210 ) M 15 03718

 ( 220 ) 2015.12.12.

 ( 731 )  Tatár Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más
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 osztályba.

  42    Grafikai illusztrációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00035

 ( 220 ) 2016.01.06.

 ( 731 )  Opauszki János, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 00098

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  Kotilla Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) PRESCÁ

 ( 511 )   18    Bőrből, irhából és műbőrből készült ruházati kiegészítők, övek, táskák, pénztárcák.

  25    Felsőruházati cikkek, kivéve esküvői ruhák.

 35    Bőrből, irhából és műbőrből készült ruházati kiegészítők, övek, táskák, pénztárcák; felsőruházati cikkek,

 kivéve esküvői ruhák kereskedelme, forgalmazása; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése.

 ( 210 ) M 16 00103

 ( 220 ) 2016.01.14.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00112

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; tea, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta

alapú készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé

krém, kenhető csokoládé, csokoládé alapú készítmények és italok; cukrászati termékek, édességek, cukorkák;

cukor alapú cukrászati termékek cukor; rágógumi; péksütemények és péktermékek, kenyér, sütemény; keksz,

kétszersültek, torták, apró sütemények, ostyák, tejkaramella; jégkrém, jégkása, szörbet, fagyasztott édesség,

fagyasztott torták, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; reggeli gabonafélék, müzlik, kukoricapelyhek,

gabonaszeletek, gabona készételek; gabona készítmények; pizzák, szendvicsek; száraztészta és konyhakész tészta

 keverékek.

 ( 210 ) M 16 00176

 ( 220 ) 2016.01.22.

 ( 731 )  Clearled Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00212

 ( 220 ) 2016.01.26.

 ( 731 )  Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00213

 ( 220 ) 2016.01.26.

 ( 731 )  Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00217

 ( 220 ) 2016.01.25.

 ( 731 )  Sáfrány Ákos Balázs, Sé (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Mások javára különböző áruféleségek összeállítása, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy

megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése elektronikus úton,

különösen interneten keresztül; vásárlási megrendelések ügyintézése; adatbázis összeállítási, rendezési és

menedzselési szolgáltatások; marketing; internetes hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás,

hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást, áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; online és bolti kereskedelmi tevékenység; online kis- és nagykereskedelmi

forgalmazási szolgáltatások a következő termékek vonatkozásában: 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; CD-k (kompakt

lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek,

hajmosó szerek; fogkrémek, kenőanyagok, viaszgyertyák, kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök;

evőeszközök; villanyborotvák és elektromos nyírógépek (kézi eszközök), világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-,

hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségűgyí berendezések, női-, férfi- és gyermek ékszerek és

karórák faliórák, hangszerek, nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, brosúrák, kartonból készült plakátok,

fényképek; háztartási ragasztóanyagok; ecsetek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag zacskók, fóliák; utazótáskák és bőröndök; esernyők,

napernyők; bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült lakberendezési termékek, eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra;

fésűk és szivacsok; kefék; takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk háztartási célokra, háztartási és

konyhai eszközök és tartályok, konyhai edények, vödrök és lábasok vasból, alumíniumból, műanyagból vagy

egyéb anyagokból; kézi eszközök vagdalásra, darálásra, sajtolásra, elektromos fésűk; elektromos fogkefék;

táltartók és rekeszes palacktartók, ágy- és asztalneműk, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, szőnyegek, lábtörlők

(szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok, játékok,

játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek, külső kijelző ernyővel vagy monitorral ellátott

 szórakoztató- vagy játékberendezések; horgászfelszerelések; felszerelések különböző sportokhoz és játékokhoz.

 38    Távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés;

számítógépes hálózatok és az internet révén történő információ- és adatátvitel; üzenetek, adatok és tartalmak

interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő átvitele, továbbítása, terjesztése;

internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; számítógépes programok elektronikus átvitele interneten

 keresztül; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül.

 ( 210 ) M 16 00220

 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Nyelvoktató szoftverek; oktatási szoftverek; számítógépes szoftverek.

 16    Katalógusok; könyvek; magazinok; nyomdaipari termékek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;

oktatási eszközök, a készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási kézikönyvek; oktatási könyvek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); papíripari cikkek; prospektusok.

 41    Nevelés; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatási tárgyú információk; nyelvoktatási és képzési

szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása; online

 képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; szakmai képzés.
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 ( 210 ) M 16 00232

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  Heim Pál, Tata (HU)

 ( 541 ) HEIM PÁL ALAPÍTVÁNY

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00233

 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 )  Tierneyfalls Holdings Ltd. 100%, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru); húskonzervek; húsok; kolbász.

 30    Amerikai palacsinták; cheeseburgerek; palacsinták; pizzák; quiche; gabona alapú snack ételek; rizsalapú

 snack ételek; szendvicsek; szójabab-pástétom; szójaliszt; szójaszósz; tortilla.

  40    Gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.

 ( 210 ) M 16 00292

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  dr. Pánczél Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00293

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  Farkas Fanni Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 ) The Strawberry Projekt

 ( 511 )  16    Tejcsokoládéba, étcsokoládéba és fehér csokoládéba mártott és díszített epergyümölcs forgalmazásához

 szükséges doboz, zacskó csomagolás.

 31    Epret, mint friss gyümölcsöt tartalmazó tejcsokoládés, étcsokoládés és fehér csokoládés édesség

 készítmény.

 35    Tejcsokoládéba, étcsokoládéba és fehér csokoládéba mártott és díszített epergyümölcs bármilyen formában

történő értékesítése harmadik személy részére.Tejcsokoládéba, étcsokoládéba és fehér csokoládéba mártott és

 díszített eper gyümölcs bármilyen formában történő értékesítése harmadik személy részére.

 ( 210 ) M 16 00297

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  MONTEFARMACO OTC S.P.A., Bollate (IT)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek az afta kezelésére.

 5    Gyógyszerészeti készítmények, táplálék és tápanyag kiegészítők az afta gyógyítására.

 ( 210 ) M 16 00299

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállás (HU)

 ( 541 ) Kisújszállás, a Nagykunság kulturális fővárosa

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00300

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  HandInScan Kft., Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek, kézhigiéné ellenőrző berendezések.

 ( 210 ) M 16 00303

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  Ecooperation Trends Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

  20    Bambusznádból készült szemüvegek és napszemüvegek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00306

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  O3 Optika Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítő enzimek; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse-nedvesítő oldatok;
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 kontaktlencse tisztító készítmények; szemcseppek;

9    Kontaktlencse alapok, nyers kontaktlencsék; kontaktlencsék; kontaktlencse-lemosó készülékek;

 kontaktlencse-tárolók, tartók; napszemüvegek; szemüvegkeretek; napszemüvegkeretek.

 35    Kis- és nagykereskedelem kontaktlencsék, azok kiegészítői, szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek

 és napszemüvegkeretek vonatkozásában.

 ( 210 ) M 16 00307

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  O3 Optika Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; szemüvegek lencséi; szemüvegtartók, szemüvegtartó

 állványok; napszemüvegek; szemüvegkeretek; napszemüvegkeretek.

  21    Törlőkendők szemüvegekhez.

 35    Kis- és nagykereskedelem szemüvegek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek lencséi,

szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok napszemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegkeretek

 szemüveg-törlőkendők vonatkozásában.

 ( 210 ) M 16 00309

 ( 220 ) 2016.02.04.

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

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Activity Hostel

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00315

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Knorr. Finom ízek, jó szívvel.

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00320

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00337

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kristófné Gondi Eszter, Budapest

 ( 541 ) SCUDO

 ( 511 )  1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek.

 3    Testápolási cikkek, dörzsölő szerek, tisztító és illatosító készítmények.

 ( 210 ) M 16 00338

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kristófné Gondi Eszter, Budapest

 ( 541 ) TERRAPOT

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 16 00340

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALBEE

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00341

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Krisko Márk Bence, Diósd (HU)

 ( 740 )  BOGÓ & MATOLTSY Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cribmoto

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és
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szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás;

reklámfilmek előállítása; reklámanyagok terjesztése; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; üzleti projektmenedzsment

 szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére.

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00343

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Borbély Norbert, Tiszaújváros (HU)

 ( 541 ) BISTRONAUTA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.

  35    Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

  43    Szállásadás, vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 00344

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Tiser Judit, Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.

  35    Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

  43    Szállásadás, vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 00358

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  Ongai Kulturális Egyesület, Onga (HU)

 Takács László, Onga (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Párlatok, brandyk, szeszes italok, cseresznyepálinka, borok.

  41    Bálok, konferenciák, versenyek szervezése.

  42    Szoftver.

 ( 210 ) M 16 00361

 ( 220 ) 2016.02.09.
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 ( 731 )  BISZ Központi Hitelinformációs Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00363

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  Bernard Witchingham Hall, Norwich, Norfolk (GB)

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

 ( 541 ) Snacki and GO!

 ( 511 )   29    Hústermék; felvágottak; virsli.

 ( 210 ) M 16 00364

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Hústermék, felvágottak, virsli.

 ( 210 ) M 16 00365

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  MovieFan Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás); filmekhez kapcsolódó merchandising termékek, könyvek,

folyóiratok, magazinok, képregények, matricák, filmekhez kapcsolódó poszterek, ajándéktárgyak, játékok,

ruházati termékek és kiegészítők nagykereskedelme, kiskereskedelme, értékesítése, reklámozása; filmekhez

kapcsolódó merchandising termékek, könyvek, folyóiratok, magazinok, képregények, matricák, filmekhez
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kapcsolódó poszterek, ajándéktárgyak, játékok, ruházati termékek és kiegészítők nagykereskedelmével,

 kiskereskedelmével, értékesítésével, reklámozásával kapcsolatos franchise szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00416

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 ) Szerencsenaptár

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek(bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 16 00419

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sehitkamil, Gaziantep (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé vagy kakaó alapú italok; csokoládés italporok; kandiscukor; csokoládék; csokoládétermékek;

csokoládéval bevont termékek és bonbon; aprósütemények, kekszek; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; kokolin

(kakaópor alapú csokoládé desszertek); lepények; sütemények; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok; gabonafélék

 és termékeik.

 ( 210 ) M 16 00421

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Medicor Diagnosztika Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

 műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; röntgenkészülék gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 16 00422

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Innomed Medical Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Állatgyógyászati készülékek és eszközök; defibrillátorok; elektrokardiográfok; röntgenkészülékek

gyógyászati használatra; röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati

 használatra.
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 ( 210 ) M 16 00423

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Great Getzby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák textiláruk ruházati termékekhez, továbbá ágy- és textilneműk; szövetek; törülközők; plédek;

 takarók; vászonból készült termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; lábbelik; kalapok; strandruházat; strandcikkek.

 ( 210 ) M 16 00426

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Arató Vera, Budapest (HU)

 ( 541 ) DETEKTÍV KIADÓ

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangfelvételhordozók; hanglemezek;hangrögzítő szalagok; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető].

 16    Albumok; almanachok; atlaszok; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok;

füzetek; hírlevelek; jegyek; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;

könyvjelzők; levélpapír; litográfiái kövek; litográfiák; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott

 publikációk; nyomtatványok; papíráruk; újságok.

 41    Fordítói szolgáltatások; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;

riporteri szolgáltatások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem

 reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 ( 210 ) M 16 00427

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Takács Gergő, Budapest (HU)

 ( 541 ) PROG BLOOM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00431

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  NINE COMPANY Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 00434

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Somorjai Katalin, Őcsény (HU)

 Somorjai Zoltán, Őcsény (HU)

 ( 541 ) Alisca-Gemencplast Kft.

 ( 511 )  7    Szerszámok (géprészek).

  40    Műanyagfeldolgozás.

  42    Szerszámok tervezése.

 ( 210 ) M 16 00436

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Gellei András, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Barber's Wife

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

 kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 00437

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület, Győr (HU)

 ( 541 ) Formula Student Symposium

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00438

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Debrődy István, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, az osztályon belül polók, pulóverek, tornaruházat, sporttrikók, nadrágok,

 rövidnadrág, szabadidő ruha, zokni.

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

 ( 210 ) M 16 00439

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Unas Online Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNAS

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógépprogramok installációja; számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftvertanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése,

 számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 16 00440

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Unas Online Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógépprogramok installációja; számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftvertanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése,

 számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 16 00470

 ( 220 ) 2016.02.15.

 ( 731 )  Dark Tactical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dark Tactical

 ( 511 )   13    Töltényövek, tölténytáskák és tisztogató kefék lőfegyverekhez.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

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

 ( 210 ) M 16 00483

 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Poór Júlia,Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; reggeliző müzli,reggeli zabkása, zabpehely, müzli.

 ( 210 ) M 16 00484

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 10. szám, 2016.05.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M898



 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Poór Júlia,Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; müzli, müzli szeletek.

 ( 210 ) M 16 00555

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  Weng Ruiming, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00556

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  Weng Ruiming, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00587
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 ( 220 ) 2016.02.24.

 ( 731 )  Jákob Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, kereskedelmi és irodai szolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási

propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi

információs ügynökségek; marketing; piaci tanulmányok, piackutatás; televíziós reklámozás, rádiós reklámozás,

 reklámozás; szabadtéri hirdetés; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 36    Ingatlanügyek; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése;

biztosítási tanácsadás; hitelirodák; ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanügynökségek; ingatlanlízing,

ingatlanok értékbecslése; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés, lakások bérbeadása; pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan];

 részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 37    Építés, építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; állványozás; aszfaltozás; építési tárgyú információk;

építkezések felügyelete [irányítás]; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló berendezések

 felszerelése és javítása; szigetelési szolgáltatások [építés]; tetőfedő munkák.

 ( 210 ) M 16 00588

 ( 220 ) 2016.02.24.

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

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, kereskedelmi és irodai szolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelm ügyletekről; eladási

propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi

információs ügynökségek; marketing; piaci tanulmányok, piackutatás; televíziós reklámozás, rádiós reklámozás,

 reklámozás; szabadtéri hirdetés; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 36    Ingatlanügyek; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése;

biztosítási tanácsadás; hitelirodák; ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanügynökségek; ingatlanlízing,

ingatlanok értékbecslése; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés, lakások bérbeadása; pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan];

 részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 37    Építés, építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; állványozás; aszfaltozás; építési tárgyú információk;

építkezések felügyelete [irányítás]; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló berendezések

 felszerelése és javítása; szigetelési szolgáltatások [építés]; tetőfedő munkák.

 ( 210 ) M 16 00715

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  adidas AG, Herzogenaurach (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Lábbelik, papucsok.

 ( 210 ) M 16 00716

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  adidas AG, Herzogenaurach (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, papucsok.

 ( 210 ) M 16 00739

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Zoetis Services LLC, New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) ALVERIN

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati parazitaölő készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 16 00863

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Al-Farman Hussein, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00925

 ( 220 ) 2016.03.17.

 ( 731 )  Sólyom Zsuzsanna, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Különféle édesipari termékek, cukrászkészítmények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek édesipari termékekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 00928

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  AMEGA Holding Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurtok; gyümölcsös- és ízesített joghurtok; joghurt alapú édességek.

  30    Fagyasztott joghurtok, joghurt alapú fagyasztott édességek, fagylaltok, jégkrémek.

 43    Vendéglátás; fagylaltozó; büfé; büfékocsi üzemeltetése; frissítők, édességek és hűtött- vagy fagyasztott

 édességek, fagylaltok árusítása mobil árusítóhelyen.

 ( 210 ) M 16 00929

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  AMEGA Holding Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; kávé; tea- és kávé alapú italok; jeges tea; jeges édességek; jég; cukrászati- és édesipari termékek.

  32    Alkoholmentes italok; üdítőitalok; készítmények italok előállításához; italok hűtve és fagyasztva.

 43    Vendéglátás; fagylaltozó; teázó; kávézó; büfé; büfékocsi üzemeltetése; kávé, tea, frissítők és hűtött- vagy

 fagyasztott édességek árusítása mobil árusítóhelyen.

 ( 210 ) M 16 00936

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area Dubai (AE)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír; karton; füzetek; szórólapok; pamfletek; naptárak; kártyák; névjegykártyák; formanyomtatványok;

öntapadó cetlik; üdvözlőlapok; meghívók; címkék; levelek; hírlevelek; noteszok; jegyzettömbök; itatóspapírok;

emlékkönyvek, eljegyzési könyvek; fényképek; albumok; naplók; levéltartók; dossziék; iratrendezők;

levelezőlapok; poszterek; jegyek; írótömbök; írólap; borítékok; nyomtatványok; újságok; menük; papír

poháralátétek, tányéralátétek; folyóiratok; könyvek; könyvkötészeti anyagok; nyomtatott publikációk;

határidőnaplók; brosúrák; magazinok; katalógusok; papíráruk és irodai cikkek; tollak; ceruzák; filctollak;

 töltőceruzák; golyóstollak; vonalzók; radírok; papírnehezékek.

 35    Közönségszolgálat, marketing és reklámozás; hirdetés; időleges szállások hirdetése, ideértve, apartmanokat

és az apartmanszállókat kiszolgálással; üzleti tanácsadás; üzletvezetés és tanácsadás; üzleti adminisztráció;

szálloda, kiszolgált apartman és étterem menedzsment; franchising, azaz üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

konzultáció és tanácsadás, szállodai és vendéglátási szolgáltatások szervezése és reklámozása, konferenciák,

találkozók, kiállítások, tréningek, workshopok, üzleti börzék, kongresszusok, előadások tartásával kapcsolatos

szállodai szolgáltatások; franchising, azaz szállodák, időleges szálláshelyek és apartmanok helyfoglalási, foglalási

és tájékoztatási szolgáltatások üzleti menedzsmentjével, szervezésével és reklámozásával kapcsolatos konzultáció

és közreműködés; franchising, azaz szerződéses étel- és italszolgáltatások, éttermi, önkiszolgáló éttermi, elvitelre

árusító éttermi, kávézói, kávé- és büfé szolgáltatások üzleti menedzsmentjével, szervezésével és reklámozásával

kapcsolatos konzultáció és közreműködés; franchising, azaz, az étel- és italszolgáltatás biztosítása érdekében

nyújtott vendéglátási szolgáltatások, az étel- és italszolgáltatások előkészítése, ideértve az étel- és

italszolgáltatások, az éttermi, önkiszolgáló éttermi, elvitelre áruló éttermi, kávéházi, kávézói és büfé
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szolgáltatások nyújtását, az étel- és italszolgáltatások előkészítése, valamint szállodai, kiszolgált apartman és

időleges szálláshelyszolgáltatások üzleti menedzsmentjével, szervezésével és reklámozásával kapcsolatos

konzultáció és közreműködés; kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása

napszemüvegekkel, hangfelvételekkel és videofelvételekkel, ékszerekkel, órákkal és más időmérő eszközökkel,

irodaszerekkel, nyomtatott kiadványokkal és nyomtatványokkal, párnákkal, hátizsákokkal, plüss állatokkal,

jegyzetfüzetekkel, tolltartókkal, naplókkal és határidőnaplókkal, üdvözlőlapokkal, képeslapokkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása csomagolópapírokkal és szalagokkal,

bútorokkal, berendezésekkel és asztali és fali dekorációkkal, kristályokkal, üvegárukkal, kerámia- és

porcelán-árukkal, rézárukkal, dísztárgyakkal, haj-kiegészítőkkel, kosarakkal, pénztárcákkal, laptop táskákkal,

varróeszközökkel, vászontáskákkal, szívószálakkal, műanyag és PVC termékekkel, ágyneművel és

asztalterítőkkel kapcsolatban; kiskereskedehni és online kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása kézitáskákkal,

hátizsákokkal, bőröndökkel és utazótáskákkal, aktatáskákkal, női táskákkal, bankkártya-tartókkal, pénztárcákkal,

kozmetikai táskákkal, esernyőkkel és utazási cikkekkel, ruházattal, fejfedőkkel, lábbelikkel, szőnyegekkel és

takarókkal, fényképekkel és grafikákkal, játékokkal, játék- és sporteszközökkel, fitnesz-felszereléssel, étellel és

cukrászárukkal, alkoholmentes italokkal kapcsolatban; irodai és személyi menedzsment; adatbázisok összeállítása

és fenntartása; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és üzleti vásárok szervezése; üzleti vásárok szervezése

és lebonyolítása; hirdetőfelület bérbeadása; hűségprogramok szervezése, lebonyolítása, menedzselése és nyújtása,

ideértve a hűségprogramokkal és a fogyasztói ösztönző programokkal kapcsolatos juttatások és díjak biztosítását;

pénzügyi és ösztönző jutalmazási programok; szállodák, éttermek, ételek, italok, üdülőhelyek, gyógyfürdők,

golfpályák, sportesemények, utazási csomagok, túrák és vidámparkok hirdetése ösztönző jutalmazási programok

keretében; a fent említett szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; tanácsadási és

 információs szolgáltatások nyújtása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 36    Ingatlan szolgáltatások; ingatlankezelés; kereskedelmi, kiskereskedelmi és lakóingatlan szolgáltatások;

kereskedelmi, kiskereskedelmi és lakóingatlanok menedzsmentje, adminisztrációja és bérbeadása; apartmanokkal,

kiszolgált apartmanokkal villákkal, irodákkal, gyógyfürdőkkel, üdülőhelyekkel, golfpályákkal, kikötőkkel,

szállodákkal, ipartelepekkel, bevásárlóközpontokkal és bevásárló falvakkal kapcsolatos ingatlan-, lízing-, és

bérbeadási szolgáltatások; bérlőkkel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; bérelhető apartmanok és villák

menedzsmentje; ingatlanközvetítő szolgáltatások; ingatlan értékbecslő szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások;

befektetési szolgáltatások; vagyonkezelő-alap szolgáltatások; ingatlan finanszírozási szolgáltatások; ingatlan

értékbecslő szolgáltatások; ingatlan menedzsment szolgáltatások és ingatlan portfólió menedzsment

szolgáltatások; vagyonnal kapcsolatos beruházási szolgáltatások; vagyonnal kapcsolatos közvetítő szolgáltatások;

vagyonnal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; földvásárlással kapcsolatos szolgáltatások; fejlesztési és

beruházási célból ingatlan értékbecslése, kiválasztása és megvásárlása; bérbeadás céljából ingatlan megvásárlása;

hűségprogramok megszervezésével lebonyolításával, menedzsmentjével és nyújtásával kapcsolatos pénzügyi és

biztosítási szolgáltatások nyújtása; hüségprogramokkal kapcsolatos, értékkel bíró tőkének, utalványok

kibocsátása; pénzügyi szponzoráció; ügynöki szolgáltatások nyújtása; utazási csekkek kiadása; mindezen

szolgáltatások kapcsán tájékoztatás nyújtása, ideértve a globális számítógépes hálózaton keresztül történő

 tájékoztatást.

 37    Építési szolgáltatások; ingatlanfejlesztési szolgáltatások; területfejlesztési szolgáltatások (építés); építkezés

és ingatlanfejlesztés projektmenedzsmentje; földfelosztás lakó- és kereskedelmi célokra; komplexumok építése

üzleti és lakossági célokra; ingatlan karbantartás; FSZEK (Fűtés, Szellőzés és Légkondicionálás) installációja;

épületek tisztítása, felújítása, restaurálása és minőség-javítása; építkezések felügyelete; építmények lebontása;

felvonó installációja és javítása; kikötőépítés; bányaművelés; vezetékek építése és karbantartása; útburkolás;

szállodák és vendéglátóhelyek építésével és felújításával kapcsolatos helyszíni projekt menedzsment; mindezen

szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, ideértve az ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos globális

 számítógépes hálózaton keresztül történő tájékoztatást.

 39    Személy- és áruszállítás; utazási irodák; városnézés szervezése; utazásszervezés; hajóutak szervezése;

hajókölcsönzés; helyfoglalás utazáshoz; parkolási szolgáltatások; autóbérlés; sofőrszolgálat; limuzin
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szolgáltatások; utaskísérés; utazási és szállásfoglalási szolgáltatások; taxi szolgáltatások; utazással kapcsolatos

tájékoztatás, ideértve a globális számítógépes hálózaton keresztül történő tájékoztatást; utazással kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatás; a szállodákba és a szállodákból történő utazás szervezése.

 43    Szállodai szolgáltatások; időleges szállás szolgáltatások; szállodákkal és időleges szálláshelyekkel

kapcsolatos helyfoglalási, foglalási és tájékoztatási szolgáltatások; apartman szolgáltatások kiszolgálással

[szálláshely]; konferenciák, találkozók, kiállítások, tréningek, workshopok, üzleti kiállítások, kongresszusok,

előadások tartásával kapcsolatos szállodai szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállás/étel és ital]; ételek

és italok biztosítása; étterem, önkiszolgáló étterem, elvitelre árusító étterem, kávézó, kávéház,

büfé-szolgáltatások; étel- és italszolgáltatással kapcsolatos vendéglátó-szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás

előkészítése; időleges szállások bérbeadása; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és

 információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00941

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  "A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért" Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 megjelenés, tv-s műsortartalom.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00943

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  "A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért" Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) internetes
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 megjelenés, tv-s műsortartalom.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00982

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Novák Csaba, Budapest (HU)

 Berényi Imre, Csongrád (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01054

 ( 220 ) 2016.03.29.

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

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A VÁGYAIDAT TE HATÁROZOD MEG, AZ ENERGIÁT MI ADJUK HOZZÁ. HELL ENERGY

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energia italok.

 ( 210 ) M 16 01059

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Medicor Diagnosztika Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; röntgenkészülék gyógyászati használatra.

A rovat 93 darab közlést tartalmaz.
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