
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.225

 ( 151 )  2016.04.13.

 ( 210 )  M 14 02772

 ( 220 )  2014.10.06.

 ( 732 )  NGBS Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Termosztátok, termosztátok járművekhez, felületi hűtő-fűtő rendszerek termosztátjai, hőmérséklet-szabályozó

 készülékek, hőmérsékletkijelzők.

 11    Felületi hűtő-fűtő rendszerek szabályozó és biztonsági tartozékai, hőszabályozó szelepek (hűtő-fűtő

 berendezések részei), hővisszanyerő berendezések.

 42    Műszaki szolgáltatások, melyek kizárólag az általunk korlátozásra került (fentebb megnevezett) 9-es és

 11-es áruosztályok termékeihez kapcsolódó szolgáltatásokat fedik.

 ( 111 )  218.505

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 00585

 ( 220 )  2015.03.03.

 ( 732 )  Dr. Hegedűs István Csaba, Budapest (HU)

 Hegedűs Csaba Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mr. Tus

 ( 511 )  41    Akadémiák, egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); oktatás; oktatási tárgyú

vizsgáztatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; testnevelés; tornatanítás;

 versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  218.529

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02768

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 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).

 ( 111 )  218.530

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02769

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Dobrády Zsolt Attila, Tahitótfalu (HU)

 Paréj Zoltán, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 12. szám, 2016.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1115



  
( 546 )

 ( 511 )   35    Ajándéktárgyak forgalmazása, hang és képhordozók forgalmazása.

  41    Rendezvények, kulturális és szórakoztató rendezvények.

  43    Büfé, étkezde, catering, vendéglátás.

 ( 111 )  218.531

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02773

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  NOVEX Biztonságtechnika Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  NOVEX Biztonságtechnika

 ( 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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  218.532

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02775

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  CANDIBENE

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra;gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  218.533

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02887

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  Kék Madár Alapítvány, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Mező Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.534

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02893

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  Szeles József, Veszprém (HU)

 ( 541 )  Pannon UniFest

 ( 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 )  218.535

 ( 151 )  2016.05.30.

 ( 210 )  M 15 02895

 ( 220 )  2015.10.26.

 ( 732 )  Zhang Fengying, Budapest (HU)

 ( 541 )  BEILAI

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.538

 ( 151 )  2016.05.31.

 ( 210 )  M 15 02296

 ( 220 )  2015.08.26.

 ( 732 )  Károlyi Péter, Ecséd (HU)

 ( 740 )  dr. Kőfalvi Balázs, Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Redőnység

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása, raktározása.

 ( 111 )  218.540

 ( 151 )  2016.05.31.
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 ( 210 )  M 15 02041

 ( 220 )  2015.07.28.

 ( 732 )  PDP TRADE '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Bernadette, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, alufóliák.

 16    Papíráruk, papíripari cikkek, irodagépek és irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok, takarító eszközök.

 ( 111 )  218.541

 ( 151 )  2016.05.31.

 ( 210 )  M 15 02555

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

  41    Élményajándékok, élményajándékozás, egyedi meglepetések, romantikus és egyéni programok szervezése.

  45    Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

 ( 111 )  218.542

 ( 151 )  2016.05.31.

 ( 210 )  M 15 02551

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Tóth Péter, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Táskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok, övtáska, tarsolyok, csecsemő kenguruk, hordozó tokok,

 kulcstartók, kulcstartó tokok, kulcstartó tárcák, válltáska, tarisznya.

 25    Női és férfi alsó és felső ruházat, bőrruházat, dzsekik, egyenruhák, fürdőruhák, kabátok, nyakkendők,

nyaksálak, övek, pénztartó övek, sapkák, fejfedők, kalapok, zokni, ingek, mellények, rövid és hosszú nadrágok,

pulóverek, pólók, trikók, farmer dzsekik és nadrágok, kendők, szabadidő ruhák, szövet nadrágok, öltönyök,

 zakók, szmokingok, gyermek ruhák, rugdalózók.

 35    Ruhaipari termékek és ezek kiegészítőinek, táskák, pénztárcák, kulcstartók kereskedelme és interneten

 történő kereskedelme.

 ( 111 )  218.543

 ( 151 )  2016.05.31.

 ( 210 )  M 15 03016
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 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Szinga Sport Kft., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Göd

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.546

 ( 151 )  2016.05.31.

 ( 210 )  M 15 03705

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JUST BEAUTY

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  32    Szénsavas italok; energia italok.

 ( 111 )  218.549

 ( 151 )  2016.06.01.

 ( 210 )  M 15 02644

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  Maza Jánosné, Homokszentgyörgy (HU)

 ( 740 )  dr. Dobos Pál, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék (1); tésztafélék (2); tortilla.

 ( 111 )  218.550

 ( 151 )  2016.06.01.

 ( 210 )  M 15 02642

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  DENTALKLINIK DR. TÓKA Egészségügyi Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 )  A tradíció a mi motivációnk-tradíció és innováció

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  218.551

 ( 151 )  2016.06.01.

 ( 210 )  M 15 02641

 ( 220 )  2015.09.30.
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 ( 732 )  Liana 2002 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Károly Annamária, Budapest

 ( 541 )  BEAUTY PEST BROW

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  218.558

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02757

 ( 220 )  2015.10.12.

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

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 111 )  218.559

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02813

 ( 220 )  2015.10.15.

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt., Szeged (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).

 ( 111 )  218.563

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02580

 ( 220 )  2015.09.23.

 ( 732 )  Diczkó László, Kaba (HU)

 ( 541 )  Spirit of Attila

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

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

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

 ( 111 )  218.564
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 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02709

 ( 220 )  2015.10.07.

 ( 732 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített navigációs berendezések

 járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése;számítógépes rendszerek

elemzése; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramokkorszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 111 )  218.565

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02841

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, csokoládés ostya, kakaós ostya, kakaós termékek.

 ( 111 )  218.566

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02969

 ( 220 )  2015.10.30.

 ( 732 )  Lakat Andrea E. V., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 )  Flor Florance

 ( 511 )  25    Babakelengyék; dzsekik; felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok; kosztümök; kötöttáruk; mellények;

 műbőr ruházat; női ruhák; nyaksálak (sálak); pólók; ruházat; ruhaneműk; szoknyák; övek; készruhák.

 35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing; reklámozás; reklámfilmek előállítása

 manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból.

  41    Fényképészet; filmek gyártása; fotóriportok készítése; videofilmezés.

 ( 111 )  218.567

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02971

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  HELIT Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 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).

  39    Áruszállítás; fuvarozás.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak.

 ( 111 )  218.568

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03717

 ( 220 )  2015.12.12.

 ( 732 )  Nehéz Győző Attila, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Idegenvezetés, utazásszervezés.

  41    Idegenforgalom, kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  218.569

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03823

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORTE

 ( 511 ) 5    Rovarirtó szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek); rovarirtó szerek; inszekticidek.

 ( 111 )  218.570

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03619

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)

 ( 740 )  dr. Gremsperger Gábor, Gremsperger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).
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 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 )  218.571

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03616

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  IKON AUDIT Kft., Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek; körömlakkok; műkörmök; zselatin kozmetikai

használatra; műköröm díszek; műköröm zselék; géllakkok műkörmökhöz; körömápoló olajok; műköröm

porcelánok; festékeltávolító termékek kozmetikai célokra; kozmetikai szerek szempillákhoz; műszempillák;

ajakfények; ajakrúzsok; kozmetikai ceruzák,szem(öldök)ceruzák; tusok kozmetikai célokra; szemhéj festékek;

 alapozók, púderek, pirosítók; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápoló szerek; illatszerek.

 ( 111 )  218.572

 ( 151 )  2016.06.07.

 ( 210 )  M 15 03614

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  INCONTTECH Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Mosó anyagok gyártási folyamatokhoz; ipari mosószerek gyártási folyamatokban történő alkalmazáshoz; a

 gyártás során és az iparban használatos mosószerek.

 ( 111 )  218.573

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03613

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  KALV Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nemfém vízelvezető csövek; merev csövek, nem fémből; vízelvezető csövek, nem fémből; műanyag csövek

víz- és gázszerelési célokra; vezetékek és csövek, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek,

 nem fémből; merev műanyag csövek [nem egészségügyi felszerelések részeként].

 ( 111 )  218.574

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03121

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  VK-Pharma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
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( 546 )

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

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

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

anyagok, fertőtlenítőszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek),

 gyomirtószerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.575

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02984

 ( 220 )  2015.11.03.

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

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda Dr. Havasi Bence ügyvéd, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hentesáruk; kolbász; sonka.

 ( 111 )  218.576

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02863

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.577
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 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02848

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

 ( 541 )  Szántóföldi Napok

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (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 )  218.578

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02845

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Andorkó Jánosné, Budapest (HU)

 Benéné Győrfy Erzsébet, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Irodai, ügyviteli és adminisztrációs szolgáltatások.

 ( 111 )  218.579

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02844

 ( 220 )  2015.10.16.

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNOLAND

 ( 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).

 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).

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss

 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények; alga emberi fogyasztásra; maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  218.580

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 01161

 ( 220 )  2015.04.28.

 ( 732 )  Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berendy Beatrix, Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAJKÓ ZENEKAR

 ( 511 )   15    Hangszerek.

 16    Papír és karton anyagból reklám és propaganda céljára készült termékek, plakátok, lemezborítók, ismertető

füzetek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek

részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk;

 klisék.

  39    Szállítás, utazásszervezés.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  218.581

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 01948

 ( 220 )  2015.07.16.

 ( 732 )  MOM Sensors Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Derivatograph

 ( 511 ) 9    Anyagvizsgáló készülékek és gépek; adatfeldolgozó készülékek; apertométerek, fénynyílásmérők (optika);

asztronómiai készülékek és műszerek; denzitométerek, sűrűségmérők; detektorcsövek; detektorok; diagnosztikai

készülékek, nem gyógyászati használatra; diffrakciós készülékek (mikroszkópia); elektromos veszteségjelző

készülékek; elektronikus jeladók; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati

használatra; erősítők; felmérő eszközök (geodézia); fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök;

gazométerek (mérőműszerek); geodéziai műszerek és készülékek; higrométerek, (lég)nedvességmérők;

hőmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhosszmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; kemencék

laboratóriumi használatra; kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok (időtartamregisztráló

készülékek); lézerek, nem gyógyászati használatra; megfigyelő műszerek; mércék, mértékek, mérőműszerek;

mérőberendezések, mérőműszerek; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; olvasztótégelyek

(laboratóriumi); optikai készülékek és eszközök; optikai letapogatóegységek; röntgenkészülékek és berendezések,

nem gyógyászati használatra; spektográfok; spektroszkópok; súlymérő gépek; súlymérő készülékek és eszközök;

sűrűségmérők, enziméterek; tükrök (optika), vákuummanométerek, vákuummérők; visszaverődés-mérők,

 reflektométerek.

 10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra; röntgenkészülékek gyógyászati használatra; röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra; lézerek gyógyászati használatra;

 ultraibolya lámpák gyógyászati használatra.

 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 )  218.582

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02626

 ( 220 )  2015.09.29.
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 ( 732 )  GREENPLAN ENERGY Kft., Kazincbarcika (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Világítások; kültéri világítás; led napelemes kandeláber;napelemmel működő lámpák; LED-es

világítóeszközök; LED-izzók;kerti, kültéri LED lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások;napelemes lámpák;

 napelemek fűtéshez; turbinaventilátorok [ventilátorkészülékek].

 35    LED-es világítóeszközökkel, napelemes lámpákkal, kültéri világítással, acélszerkezetekkel, szélturbinákkal

 kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

 37    Szerelési szolgáltatások; világítóberendezések javítása;világítástechnikai rendszerek telepítése;

világítóberendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; világító- és áramellátó

rendszerek üzembe helyezése; acélszerkezetek építése épületekhez; szélerőművek építése; elektromos

 generátorok és szélturbinák javítása; turbinák javítása; napkollektorok telepítése; szélturbinák telepítése.

 ( 111 )  218.583

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02601

 ( 220 )  2015.09.24.

 ( 732 )  Kerecsényi Krisztián 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.584

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02597

 ( 220 )  2015.09.24.

 ( 732 )  Kriszt Dániel, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Oktató berendezések és felszerelések, számítógépes szoftverek, letölthető számítógépes

 szoftveralkalmazások, rajzfilmek, CD-k, DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek.

 16    Papíráruk, könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, poszterek, nyomdai kiadványok, nyomtatott hírlevelek,

 publikációk, papírból vagy kartonból készült oktatási célú szemléltető eszközök.

 41    Iskolai és óvodai képzési szolgáltatások; szakmai képzés; szórakoztatási és oktatási célú klubszolgáltatások,

versenyek, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, online, nem letölthető videók

 biztosítása, oktatási célú filmek gyártása.

 ( 111 )  218.585
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 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02515

 ( 220 )  2015.09.15.

 ( 732 )  Németh Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverékek.

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

 árusító standok bérbeadása; marketing.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.586

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02509

 ( 220 )  2015.09.15.

 ( 732 )  Innovatív Takarmánykutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kozsla László Gábor, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, húskivonatok, feldolgozott húsipari termékek; disznóhús; disznózsír.

 31    Alga emberi vagy állati fogyasztásra; élő állatok; erősítő takarmány állatoknak; búzacsíra állati

 fogyasztásra.

 ( 111 )  218.587

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 01808

 ( 220 )  2015.07.06.

 ( 732 )  MEC Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

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

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  218.588

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02723

 ( 220 )  2015.10.09.

 ( 732 )  MOM-PARK MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Tivadar 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).

 ( 111 )  218.589

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02722

 ( 220 )  2015.10.09.

 ( 732 )  SZÁZDIVAT Kft., Isaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; bikinik; blézerek; blúzok; edző nadrág; egyrészes ruhák; estélyi, alkalmi kabátok;

estélyi ruházat; fejfedők [kalapáruk]; fejre való sálak, fejkendők; felsőkabátok; felsőruházat; fűzők [alsónemű];

haj szalagok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyák; kalapok; karimátlan kis női kalapok [toque];

kasmírsálak; kendők [ruházat]; kesztyűk; kombinék [alsóruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; női

kosztümök; övek [ruházat]; sálak; sport felsők, topok; szoknyák; tunikák; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek;

plus size pólók, pulóverek, tunikák, blúzok, ingek, kardigánok, bolerók, mellények, kabátok, blézerek, dzsekik,

 nadrágok, cicanadrágok, szoknyák nők részére.

 35    Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások plus size női pólók, pulóverek, tunikák, blúzok, ingek, kardigánok,

 bolerók, mellények, kabátok, blézerek, dzsekik, nadrágok, cicanadrágok és szoknyák vonatkozásában.

 ( 111 )  218.590

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02715

 ( 220 )  2015.10.08.

 ( 732 )  KÖRÖSKER-DUO Kft., Nagykőrös (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).

 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 )  218.591

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02637

 ( 220 )  2015.09.30.
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 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, aloe vera italok, alkoholmentes, ásványvizek, ásványvizek

(italok), eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, gyümölcsnektárak (alkoholmentes), készítmények italok

előállításához, limonádék, mustok, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, smoothie-k

(gyümölcs-, vagy zöldségitalok), szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök

limonádékhoz, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek,

 zöldséglevek.

 43    Vendéglátás (élelmezés), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, bisztrók, cukrászdák,

 sörözők, borozók, éttermek, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.592

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02636

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  Avadoo Design Studio Kft., Bük (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.593

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02628

 ( 220 )  2015.09.29.

 ( 732 )  Fermenta Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy 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).
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 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).

 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 )  218.594

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02857

 ( 220 )  2015.10.16.

 ( 732 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek [számítógépes programok], rögzített; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; szoftverek,

rögzített; lépésmérők, lépésszámlálók; parkolóórák; érmével működő parkolóház kapuk; elakadásjelző

háromszögek; navigációs készülékek járművekbe [fedélzeti számítógépek]; műholdas navigációs készülékek;

hordozható médialejátszók; földmérő berendezések és eszközök; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek];

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; fordulatszámmérők; oktatási készülékek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; teleszkópok; tűzoltókészülékek; fejvédő eszközök; betörésgátló

riasztókészülékek; napszemüvegek; akkumulátorok, elektromosság, elektromos akkumulátorok járművekhez;

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetési- és reklámszolgáltatások számítógépes hálózatokon;

áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; üzleti információk; üzleti információk

szolgáltatása weboldalon; értékesítési promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; konzultáció személyzeti kérdésekben; adatkutatás számítógépes fájlokban; könyvelés;

 szponzorok felkutatása.

 39    Utazás és utasok szállítása; termékek csomagolása; taxi szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; navigációs

rendszerek bérbeadása; áruk raktározása; üzenet kézbesítés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; közlekedési

információs szolgáltatások; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; futárszolgálatok [üzenetek vagy

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

 42    Műszaki kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; csomagolástervezés;

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; elektronikus adattárolás; nem helyszíni biztonsági mentés; honlaptervezési

tanácsadás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; térképészet.

 45    Személyi testőrszolgálat; őrző-védő szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; online közösségi

 hálózatok szolgáltatásai; talált tárgyak visszaszolgáltatása;tűzoltókészülékek kölcsönzése; jogi kutatás.

 ( 111 )  218.595

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02853

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 )  BABAQUA
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 ( 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).

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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).

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.596

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02846

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijaňskiej im. Ksiedza Piotra Skargi, Kraków (PL)

 ( 740 )  Dr. Csehi Zoltán, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hagyomány-Család-Tulajdon

 ( 511 )  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).

 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).

 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).

 ( 111 )  218.597

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02732

 ( 220 )  2015.10.09.

 ( 732 )  Bálint Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  218.598

 ( 151 )  2016.06.06.
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 ( 210 )  M 15 02724

 ( 220 )  2015.10.09.

 ( 732 )  MOM-PARK MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PARK Galéria

 ( 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 )  218.599

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03728

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  CHEETOS GIGANT

 ( 511 )   30    Kukorica alapanyagú rágcsálnivalók.

 ( 111 )  218.600

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03727

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Pavlyás Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, áruk csomagolása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.601

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03610

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  JuliusK9 Bt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 300 )  201507931 2015.06.26. NO

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  K9

 ( 511 )  16    Logók, feliratok, eltávolítható névtáblák kutyahámokon és ruházaton történő használathoz;

csomagolóanyag; papír- és kartondobozok; reklámanyagok; katalógusok; noteszok; naptárak; prospektusok;

 papír-írószer áruk.

 18    Ruhák állatoknak; szerelvények kutyahámokhoz; hámok kutyáknak; nyergek kutyáknak; kutyanyakörvek;

 szájkosarak kutyáknak; pórázok; állateledel-zsákok.

 25    Ruházat, nevezetesen nadrágok, melegítő felsők, ujjatlan felsők; felsőruházat, nevezetesen kabátok, dzsekik,

kesztyűk [ruházat]; egyujjas kesztyűk; vízhatlan, vízálló ruházat, nevezetesen vízhatlan dzsekik és vízhatlan

nadrágok, és vízhatlan overallok, munkaruhák; zoknik; övek [ruházat]; kalapáruk, nevezetesen sapkák; sálak;
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trikók; pólók; svájcisapkák, barettek; sapka ellenzők; lovaglónadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; mellények;

tornaruhák; lábszármelegítők; kabátok, dzsekik; bőrruházat, nevezetesen dzsekik; csuklyák, kapucnik [ruházat];

fejszalagok [ruházat]; egyenruhák; pulóverek; dzsekik; ingek; műbőr ruházat, nevezetesen övek és dzsekik;

 kapucnis felsőruházat, nevezetesen parkák.

 28    Léggömbök; labdák játékhoz; dobozok; játékok [játékszerek], háziállatok részére; könyökvédők

[sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; szuszpenzorok, természetük szerint csésze protektorok [sportcikkek]; férfi

szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; kesztyűk, nevezetesen kutyakiképző kesztyűk kutyakiképzőknek, ami

 sporteszköz és nem védő munkakesztyű; sípcsontvédők [sportcikkek]; alkarvédők; játékok.

 ( 111 )  218.602

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03502

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  H&B Cosmetics Corporation Canton, Guangzhou (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappan; mosószer; napszűrő készítmények; hajvizek, hajszeszek; tisztító oldatok; kozmetikai maszkok;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai szerek; esszenciális olajok; szájvizek nem gyógyászati célra;

hajpuhító; hajbalzsamok; arclemosók; tusfürdő; fürdősók; antibakteriális törlő; melegkiütés elleni hintőpor;

 hintőpor; melegkiütés elleni oldat.

5    Diétás italok gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati célokra; tejfehérje alapú csecsemőtápszer;

bébiételek; babapelenkák; nadrágpelenkák babáknak; antiszeptikus papír; menstruációs betétek; tisztasági

betétek; légtisztító készítmények; vitamin készítmények; orvosi alkohol; alkohol gyógyászati célokra;

egészségügyi fehérnemű, menstruációs nadrágok, egészségügyi nadrágok nőknek, egészségügyi kendők;

 tamponok; övek egészségügyi nadrágokhoz; övek egészségügyi betétekhez.

 21    Üvegpalackok [tartályok]; üvegek [tárolóedények]; teáskészletek [terítékek]; kávéskészletek [terítékek];

dobozok papírtörölközők adagolására; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; fésűk; fogkefék; szájzuhanyok;

fogkefék, elektromos; kozmetikai eszközök; piperetáskák, neszesszerek; termoszok; hűtőpalackok; kristályok

 [üvegáruk]; csészék; kozmetikai kompakt púderek; szemöldökkefék; parfümpermetezők, illatszer permetezők.

 ( 111 )  218.603

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 03500

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Boleska Viktória, Budapest (HU)

 Turcsán Katalin, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Kovács Tünde Panna, Budapest

 ( 541 )  SPARTAFORCE

 ( 511 )   41    Coaching (tréning); fitnesztanfolyamok vezetése; sport edzőtábori szolgáltatások.

 ( 111 )  218.604

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02993

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Csermák Tamás Ágoston, Keszthely (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; hideg-meleg

konyhai szolgáltatások, étkeztetés; kantinok, büfék, étkezdék; mozgó büfék; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás {élelmezés); vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.605

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02991

 ( 220 )  2015.11.03.

 ( 732 )  IRON & SMITH KFT., Szada (HU)

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

 ( 541 )  Be Impulsive by Nicole

 ( 511 )  5    Egészségügyi betétek, menstruációs betétek, tamponok, intim betétek.

 16    Higiéniai célú áruk papírból és/vagy cellulózból, törölközők, szalvéták, zsebkendők, egészségügyi papír,

 toalettkendők papírból, eldobható pelenkák.

 ( 111 )  218.606

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02990

 ( 220 )  2015.11.03.

 ( 732 )  Lenhardt Béla, Makó (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szíjak gépekhez.

 18    Bőrruházat, bőrből készült lószerszámok, egyéb állatoknak bőrből készült pórázok, hámok és egyéb

felszerelések, bőröndök és táskák, pénztárcák, derékövek, bőr huzatok, bőr dísz- és ajándéktárgyak, bőr

 karóraszíjak, karikás ostorok.

  40    Nyeregkészítés, szíjgyártó munkák.

 ( 111 )  218.607

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02988

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Szeredi Szilvia, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  218.608

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02981

 ( 220 )  2015.11.03.

 ( 732 )  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Földesi Csaba, Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 546 )

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

 ( 111 )  218.609

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02978

 ( 220 )  2015.11.03.

 ( 732 )  Brandcontrol Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

 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 )  218.610

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02977

 ( 220 )  2015.11.03.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  218.611

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02976

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  Gyügyei Nikolett Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  VÉDA MANUFAKTÚRA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok (natúrkozmetikai készítmények, szappanok, krémek, fürdőkozmetikumok, illóolajok).

  29    Étkezési olajok, lekvárok, élelmiszer sűrítmények, növényi sajtolt/préselt termékek.

 35    Kereskedelmi forgalmazás (natúrkozmetikai termékek, szappanok, krémek, fürdőkozmetikumok, illóolajok,

 étkezési olajok, lekvárok, élelmiszer sűrítmények, növényi sajtolt/préselt termékek).
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 ( 111 )  218.612

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02975

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  Balázs-Besszer Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 )  CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, koncertek, művészeti rendezvények, kiállítások rendezése.

 ( 111 )  218.613

 ( 151 )  2016.06.06.

 ( 210 )  M 15 02989

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Hegyi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, 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).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.614

 ( 151 )  2016.06.07.

 ( 210 )  M 15 02957

 ( 220 )  2015.10.30.

 ( 732 )  Héhalom Község Önkormányzata, Héhalom (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing szolgáltatások, médiareklám, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

online hirdetési felület értékesítés, hirdetési hely kölcsönzése, szabadtéri hirdetés, hirdetőtáblák bérbeadása

 (reklámtáblák), reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

 41    Szabadidős, sport és szórakoztatási célú rendezvények, szakmai képzések, versenyek és bajnokságok

 szervezése, levezetése.

 43    Mozgó és kitelepült vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás, kemping szolgáltatás, hordozható

 épületek bérlete.
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A rovat 72 darab közlést tartalmaz. 
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