
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.929

 ( 151 )  2016.07.25.

 ( 210 )  M 15 01952

 ( 220 )  2015.07.20.

 ( 732 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUMBÁKFÖLDE

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kivéve a 33. osztályba tartozó valamennyi áruval és a 43. osztályba

tartozó valamennyi szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi ügyleteket; kereskedelmi adminisztráció, irodai

 munkák.

 ( 111 )  219.067

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 00334

 ( 220 )  2015.02.06.

 ( 732 )  BOOKR Digital Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Táblagépek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftver; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető, számítógép memóriák; számítógépperifériák; számítógépprogramok [letölthető],

 mobiltelefonok; okostelefonok; rajzfilmek; szoftverek, rögzített.

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.068

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02800

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  Pastroot Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  PASTROOT

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; információk számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése/rendezése; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; marketing, reklám és promóciós

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámszövegek publikálása; promóciós

szolgáltatások képek, dokumentumok és multimédiás tartalmak megosztása formájában az interneten és más

 számítógépes és kommunikációs halózaton keresztül.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes fórumok biztosítása; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;

regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények szervezését, interaktív kommunikációt, társadalmi,

üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő bekapcsalódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozására

irányuló számítógépes szolgáltatások; elektronikus információk kommunikációs hálózatokon keresztül történő

feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését, megjelentetését, címkézését, kapcsolását, megosztását lehetővé tevő

számítógépes alkalmazásszolgáltatások (ASP); online felhasználók számára közösségi hálózatépítési

információkat tartalmazó személyes profilok létrehozását és ilyen információk több weboldalra történő küldését

és ezeken történő megosztását lehetővétevő weboldal szolgáltatása; on-line fórumok, magazinok, blogok és
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 listaszerverek biztosítása üzenetek, megjegyzések és multimédiás tartalmak felhasználók közötti átvitelére.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk [nem letölthetők]; számítógépes, elektronikus és online

adatbázisok szabadidős, oktatási és szórakoztató használatra, családfakutatásra; fénykép- és/vagy video-és/vagy

 információmegosztó szolgáltatások; elektronikus kiadási szolgáltatások.

 42    Adatok és/vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba;

alkalmazásszolgáltatások (ASP); közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására, valamint hang- és

video anyagok, fényképek, szövegek, grafika és/vagy adatok továbbítására szolgáló nem letölthető

szoftveralkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; számítógépes szolgáltatások a felhasználó által

meghatározott információkat, személyes profilokat, adatokat és információt tartalmazó egyedi weboldalak

 formájában.

 45    Genealógiai kutatás; online közösségi hálózatok szolgáitatásai; közösségi ismerkedési, hálózatépítési és

társkereső szolgáltatások; genealógiai kutatással és kutatási eredményekkel kapcsolatos információk szolgáltatása

 adatbázisokból számítógépes és kommunikációs hálózatok segítségével.

 ( 111 )  219.069

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02799

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  BMW VERTRIEBS GMBH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BMW Art&Culture

 ( 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).

  38    Távközlés (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).

 ( 111 )  219.070

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02798

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  BMW VERTRIEBS GMBH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

  38    Távközlés (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).
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 ( 111 )  219.071

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02797

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  DOGVERM

 ( 511 ) 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).

 ( 111 )  219.072

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02795

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  AMOXYSTAB

 ( 511 ) 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).

 ( 111 )  219.073

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02796

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  FILAMAX

 ( 511 ) 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).

 ( 111 )  219.074

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02794

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  FARMAKASZTIN

 ( 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

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

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

 ( 111 )  219.075
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 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02793

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  FILAMAX

 ( 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

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

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

 ( 111 )  219.077

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02791

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  NEOFENICOL

 ( 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

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

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

 ( 111 )  219.078

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02790

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  NEOFLOX

 ( 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

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

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

 ( 111 )  219.079

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02668

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  Novák Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Gergely, Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boldogság Magazin

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  219.080

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 02936

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Paál Gergely, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 eszközök forgalmazása.

 ( 111 )  219.081

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 16 00191

 ( 220 )  2015.06.16.

 ( 732 )  PROFIRENT Gépkölcsönző Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boross Klára, Budapest

 ( 541 )  Professzionális Bérleti Megoldások PROFIRENT több mint gépkölcsönző

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.082

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03782

 ( 220 )  2015.12.16.

 ( 732 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nikai Ákos, 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).

 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).

 ( 111 )  219.083

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03781

 ( 220 )  2015.12.16.

 ( 732 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Niklai Ákos, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 )  219.084

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03564

 ( 220 )  2015.11.27.

 ( 732 )  Parfümerie Douglas Illatszer Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 ( 111 )  219.085

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03563

 ( 220 )  2015.11.27.

 ( 732 )  Parfümerie Douglas Illatszer Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 ( 111 )  219.086

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03057

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Be light Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maurer-Morvai Ágnes, Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  219.088

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03065

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  MERIDA PRESS Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marczali Melinda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.089

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03066

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  Varga József, Budapest (HU)

 ( 541 )  ROCKDOKK RÁDIÓ

 ( 511 )   35    Reklámtevékenység (Internetes reklám szolgáltatás).

  38    Rádióműsorok közvetítése, továbbítása.

  41    Rádióműsorok szerkesztése, készítése, terjesztése, bemutatása, előkészítése, internetes rádióműsorok adása.

 ( 111 )  219.091

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03185

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Pizzagirl-Prémium Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gábriel Gyula, Bogsch és Társai 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
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 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 )  219.092

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03183

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Farkas Ferenc, Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Royal Flush

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

 ( 111 )  219.093

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03069

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  Brima Holding GmbH, Ingolstadt (DE)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  BLUEX

 ( 511 )  35    Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások

 szervezési és gazdasági tanácsadás formájában.

 39    Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások

 begyűjtés és szállítás formájában.

 40    Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások tisztítás,

szortírozás, a nyersanyagok és hulladékanyagok különválasztása, tisztítása, felaprítása, összenyomása,

 extrudálása, granulálása és agglomerálása formájában.

 42    Hulladékok és nyersanyagok újrahasznosításával és megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatások technikai

 konzultáció formájában.

 ( 111 )  219.096

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03055

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Holló-Hunya Eszter 50%, Budapest (HU)

 dr. Bodnár Andrea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Széles Szabolcs, Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hogy azt tegye, amire valóban képes.

 ( 511 )   41    Coaching.

 ( 111 )  219.097

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03054

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Holló-Hunya Eszter 50%, Budapest (HU)

 dr. Bodnár Andrea 50%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Széles Szabolcs, Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Coaching.

 ( 111 )  219.098

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03052

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Szöllősi Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  BiOptimum by OF

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

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  219.099

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03050

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  UNIQ PASTA Mezőgazdasági Kft., Vásárosnamény (HU)

 ( 740 )  dr. Bacskai Edina, dr. Bacskai Edina 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).

 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    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  219.100

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03031

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Hard Rock Holdings Limited, London (GB)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ROCK SPA

 ( 511 )   44    Gyógyfürdő szolgáltatások.

 ( 111 )  219.121

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00116

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  UNICREDIT S.P.A., Roma (IT)
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 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások és monetáris ügyletek; biztosítás; ingatlan

ügyletek; internet banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk, valamint

konzultációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi elemzés; hitelkártyák és betéti kártyák

kibocsátása; átmeneti hitelek biztosítása; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsön (finanszírozás); hitelgaranciák,

kezességvállalás; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsönnyújtás;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításához; jelzáloghitelek; saját tőke,

finanszírozás; árutőzsde, nyilvános és zártkörű értékpapír-, részvény- és kötvény elhelyezés, azaz nyilvános és

zártkörű értékpapírok, valamint részvények és kötvények vétele, elosztása és cseréje; pénzügyi befektetéskezelési

szolgáltatások és alkuszi/ügynöki tevékenység olasz és külföldi vállalkozásokba, vállalatokba, testületekbe,

érdekszövetkezetekbe és társulásokba történő befektetések formájában harmadik személy részére;

biztosításközvetítés; faktorálási ügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; hitelkártyák

kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások;

elektronikus hitelkártya-tranzakciók; hitelkártya-tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés globális

számítógép-hálózaton keresztül;betéti kártyás tranzakciók feldolgozása mások számára; betéti kártya

szolgáltatások; betéti kártya érvényesítési szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;betéti kártyás fizetések feldolgozása; hitelkártya és betéti kártya

szolgáltatások; szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz, betéti kártyákhoz és elektronikus fizetésekhez;

hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; betéti kártya tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés

globális számítógép-hálózaton keresztül; tőkebefektetés; tőkealap kezelés; pénzügyi elemzések; befektetési

alapok kezelése; közös pénzalapok; közös pénzalapok igazgatása; elektronikus tőkeátutalás; hiteltörlesztési

felelősséggel kapcsolatos személyi biztosítás; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése;

részvények, kötvények, árucikkek és pénzügyi eszközök árára vonatkozó pénzügyi tájékoztatás; pénzügyi

becslési szolgáltatások; bélyegek, ékszerek, műtárgyak, antikvitások, érmék értékbecslése; csekkbeváltás;

csekkellenőrzés; csekkfeldolgozás; hitelkártya ellenőrzés; folyószámla szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés;online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  219.122

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03661

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [géprészek]; fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg, a járműablakok kivitelével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

[hőszigetelő] üveg; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc]; színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg

 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg [kivéve az építéshez használt üveget]; üvegáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

 37    A 7., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások, kivéve

csövek, tengelykapcsolók, csatlakozók, szelepek, adapterek, áramlás szabályozók, szűkítő, szélesftők,

elválasztók, dugók, csapok, alkatrészek és szerelvények (az Imént említett valamennyi áru nemfémes anyagból

 vagy döntően nem fémes anyagból) árukhoz kapcsolódó szolgáltatások.
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 ( 111 )  219.123

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03662

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [géprészek]; fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg, a járműablakok kivitelével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

[hőszigetelő] üveg; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc]; színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg

 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg [kivéve az építéshez használt üveget]; üvegáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

 37    A 7., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások, kivéve

csövek, tengelykapcsolók, csatlakozók, szelepek, adapterek, áramlás szabályozók, szűkítő, szélesftők,

elválasztók, dugók, csapok, alkatrészek és szerelvények (az Imént említett valamennyi áru nemfémes anyagból

 vagy döntően nem fémes anyagból) árukhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  219.124

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00115

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  UNICREDIT S.P.A., Roma (IT)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások és monetáris ügyletek; biztosítás; ingatlan

ügyletek; internet banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk, valamint

konzultációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi elemzés; hitelkártyák és betéti kártyák

kibocsátása; átmeneti hitelek biztosítása; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsön (finanszírozás); hitelgaranciák,

kezességvállalás; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsönnyújtás;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításához; jelzáloghitelek; saját tőke,

finanszírozás; árutőzsde, nyilvános és zártkörű értékpapír-, részvény- és kötvény elhelyezés, azaz nyilvános és

zártkörű értékpapírok, valamint részvények és kötvények vétele, elosztása és cseréje; pénzügyi befektetéskezelési

szolgáltatások és alkuszi/ügynöki tevékenység olasz és külföldi vállalkozásokba, vállalatokba, testületekbe,

érdekszövetkezetekbe és társulásokba történő befektetések formájában harmadik személy részére;

biztosításközvetítés; faktorálási ügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; hitelkártyák

kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások;

elektronikus hitelkártya-tranzakciók; hitelkártya-tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés globális

számítógép-hálózaton keresztül;betéti kártyás tranzakciók feldolgozása mások számára; betéti kártya

szolgáltatások; betéti kártya érvényesítési szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;betéti kártyás fizetések feldolgozása; hitelkártya és betéti kártya

szolgáltatások; szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz, betéti kártyákhoz és elektronikus fizetésekhez;

hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; betéti kártya tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés

globális számítógép-hálózaton keresztül; tőkebefektetés; tőkealap kezelés; pénzügyi elemzések; befektetési

alapok kezelése; közös pénzalapok; közös pénzalapok igazgatása; elektronikus tőkeátutalás; hiteltörlesztési

felelősséggel kapcsolatos személyi biztosítás; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése;
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részvények, kötvények, árucikkek és pénzügyi eszközök árára vonatkozó pénzügyi tájékoztatás; pénzügyi

becslési szolgáltatások; bélyegek, ékszerek, műtárgyak, antikvitások, érmék értékbecslése; csekkbeváltás;

csekkellenőrzés; csekkfeldolgozás; hitelkártya ellenőrzés; folyószámla szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés;online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  219.125

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03665

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Virágné Béres Szilvia, Békéscsaba (HU)

 Bálint Edit, Kerekegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; lepények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 111 )  219.126

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03660

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

 felszerelések ebben az osztályban.

  11    Napkollektorok [fűtés], és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  219.127

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03659

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

 felszerelések ebben az osztályban.

  11    Napkollektorok [fűtés], és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  219.130
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 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00008

 ( 220 )  2016.01.05.

 ( 732 )  Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pákozd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.133

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 02373

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  dr. Gyarmathyné Dr. Nemes Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, értesítések [papíráruk], folyóiratok, iratgyűjtők, dossziék, levélpapír,

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

 vagy műanyagból, csomagoló anyagok papírból, csomagoló papír, nyomdaipari termékek.

  29    Tartósított, szárított és főzött zöldségek.

  30    Ételízesítők, ízesítő szerek, só étkezési és főzési célra.

 ( 111 )  219.162

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00425

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  Litliner Kereskedelmi és Ügynöki Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlankezelési szolgáltatások; irodák

 [ingatlanok] bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  219.163

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00295

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  Hidas Dávid, Balatonalmádi (HU)
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 Simmel Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi Judit, Budapest

 ( 541 )  Keksz

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.164

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00167

 ( 220 )  2016.01.21.

 ( 732 )  Kiskun Next Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépkocsik karbantartása, javítása, járművek karbantartása.

  39    Autóbuszok bérbeadása, járművezetői szolgáltatás; fuvarozás.

 41    Oktatás, oktatási vizsgáztatás, konferenciák szervezése lebonyolítása, sportverseny rendezése, coaching

 (tréning).

 ( 111 )  219.165

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00173

 ( 220 )  2016.01.22.

 ( 732 )  Döner King Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; dobozok kartonból vagy papírból.

  29    Különböző húsos készételek körettel.

  43    Vendéglátás (élelmezés); étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  219.166

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00294

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  Hidas Dávid, Balatonalmádi (HU)

 Simmel Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi Judit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.167

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 15 03017

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Walmark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ízületőr

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, étrend-kiegészítők emberek számára, egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra.

  41    Sporttevékenység, nevelés.

  44    Egészségügyi tanácsadás.

 ( 111 )  219.168

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 15 03097

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Lóránt Norbert, Debrecen (HU)

 ( 541 )  LÓRÁNT FOTÓSTÚDIÓ DEBRECEN

 ( 511 )   16    Fényképek(nyomtatott).

  41    Fényképészet.

 ( 111 )  219.169

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 15 03824

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; alternatív orvosi szolgáltatások; fogászati megelőzés; ismeretterjesztés; arckarakter elemzés;

 mosolyesztétika; fogesztétika; mosolytervezés; fogbeültetés; implantáció; fogászati rehabilitáció.

 ( 111 )  219.170

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 15 03828

 ( 220 )  2015.12.18.

 ( 732 )  dr. Asztalos Tamás, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  219.171

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00057

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence 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)

 ( 111 )  219.172

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00059

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Sásvári Csaba, Debrecen (HU)

 ( 541 )  TransCAS

 ( 511 ) 9    Biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; védelmi és biztonsági berendezések; helyzetmeghatározó

készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;

közlekedésirányító berendezések [elektromos]; elektromos közlekedésirányító berendezések; baleset vagy sérülés

megelőzésére szolgáló biztonsági berendezések; baleseti sisak; fejvédők balesetek vagy sérülések megelőzéséhez;

adók elektromos jelek átviteléhez; elektromos kommunikációs berendezések; elektromos kommutációs

készülékek; elektromos távadók, transzmitterek; elektromos távközlési készülékek; elektromos és elektronikus

áramkörök; nyomtatott elektromos áramkörök; vezeték nélküli vezérlők egyéb elektromos és elektronikus

eszközök vagy rendszerek funkcióinak és állapotának távoli ellenőrzésére és vezérlésére; felügyeleti egységek

[elektromos]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; megfigyelő szabályozókészülékek [elektromos];

elektromos érzékelők, szenzorok; elektromos vezérlő berendezések, felszerelések; hordozható, közúti veszélyre

figyelmeztető bóják [világító]; közúti figyelmeztető jelzőlámpák; közúti figyelmeztető lámpák; közúti jelzőbóják;

 közúti jelzőbóják [világító].

 12    Katonai járművek szállításhoz; közúti járművek [szállításhoz]; tehergépkocsik szállításhoz; teherautók,

 kamionok szállításhoz; motoros szánok szállításhoz; építőipari járművek szállítási célokra.

 39    Forgalommal, közlekedéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; közlekedési információs

szolgáltatások; úti és közlekedési információk biztosítása; légi közlekedésre szánt repülőtéri létesítmények

biztosítása; a kedvezőtlen időjárás miatt kialakult közúti fennakadásokról való tájékoztatás; információk

szolgáltatása a közúti forgalommal kapcsolatban; szállítmányok nyomon követése és megfigyelése [szállítással

 kapcsolatos információ]; szállítás.
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 ( 111 )  219.173

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00061

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  Neteducatio Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Neteducatio

 ( 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 )  219.174

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00166

 ( 220 )  2016.01.20.

 ( 732 )  TBR Europe Limited Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MAUI AND SONS

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

 ( 111 )  219.175

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00171

 ( 220 )  2016.01.21.

 ( 732 )  DUNA CSILLAG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest

 ( 541 )  MILLENIUM CENTER

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.176

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00424

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról területéről származó mangalica sertéshús termékek (hús, húskészítmény, húskivonat).

  43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 111 )  219.177

 ( 151 )  2016.08.29.

 ( 210 )  M 16 00595

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Zrt., Szentendre (HU)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  219.178

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03025

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  219.179

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03867

 ( 220 )  2015.12.29.

 ( 732 )  Kocsis Erika, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 541 )  pocifix

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.180

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00461

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Mylan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marfarin

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  219.181

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00462

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Mylan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Zopigen

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  219.182

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03024

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  219.183

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 02625

 ( 220 )  2015.09.29.

 ( 732 )  Sebess Viktor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pécsi Kálmán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; kereskedelmi közvetítői

 szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.

 ( 111 )  219.184

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03011
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 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Ruszkai László, Csongrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Magyarországról származó tápanyagok kutyák számára, kutyaeledel, táplálékok kutyáknak.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás].

  39    Házhozszállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  219.185

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03014

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 111 )  219.186

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03022

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  219.187

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03023

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Chen Nengxin, Hubei XianNing (CN)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  219.188

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 02764

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  AKADEMIA ITALIA Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

  41    Olasz jellegű, fajtájú, minőségű nevelési, szakmai képzési tevékenység.

  43    Olasz jellegű, fajtájú, minőségű vendéglátóipari tevékenység.

 ( 111 )  219.189

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 02832

 ( 220 )  2015.10.16.

 ( 732 )  Dr. Gyovai Viola 35%, Kecskemét (HU)

 Dr. Kalmár Zoltán 35%, Kecskemét (HU)

 Dr. Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Szőnyi Viktor Ügyvédi 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).

 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).

 ( 111 )  219.190

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03485

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  Traveljigsaw Limited, Manchester M2 3NQ (GB)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 18. szám, 2016.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1774



 ( 300 )  UK00003130086 2015.10.05. GB

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítási szolgáltatások nyújtása; utazási szolgáltatások nyújtása; autókölcsönzés; üdülés alatti közlekedés

megszervezése; gépjármű bérlés és lízing; utasszállító-, kereskedelmi (haszon)- és ipari járművek kölcsönzése és

lízingelése; autók, kerékpárok, motorok, lakóautók, kamionok, tehergépkocsik, furgonok, távolsági buszok,

autóbuszok, lakókocsik bérlése, lízingelése; járműfelszerelések és berendezések bérlése és lízingelése;

járműtartozékok, beleértve csomagtartók, autóülések, gyermek biztonsági ülések, utánfutók, csomagtartók,

kerékpártartók bérlése és lízingelése; személyszállítás megszervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

utazási helyfoglalások intézése; információszolgáltatás elektronikus formában, nevezetesen interaktív és online

információ szolgáltatás gépjármű lízingre és bérlésre, valamint utazási információkra vonatkozóan, továbbá

interaktív és online foglalás biztosítása gépjármű lízingre és bérlésre vonatkozóan; jegyfoglalási és jegyrendelési

szolgáltatások; nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint

járműkölcsönzés, beleértve nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint

járműkölcsönzés interneten keresztül; helyfoglalás intézése és/vagy előzetes lefoglalása, beleértve helyfoglalás

intézése és/vagy előzetes lefoglalása interneten keresztül; utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási irodai

szolgáltatások interneten keresztül; az előzőekben említett valamennyi szolgáltatás, de nemcsak azokra korlátozva

elektronikus eszközökön, beleértve az internetet; a fentiekben említettekkel kapcsolatos konzultációs,

 tájékoztatási és információs szolgáltatások.

 ( 111 )  219.191

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03819

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  Bakos Security Biztonságechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; bilincsek; biztonsági fémláncok; bútorszerelvények

fémből; fémtömegcikkek; fémzárak járművekhez; huzalok fémötvözetekből, kivéve a biztosítékhuzalokat;

pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; tolózárak; tolózárak (lapos); zárak fémből, nem elektromos; zárak

táskákhoz fémből; biztonsági fémláncok; biztonsági pénzszekrények; lakatok; kulcsok; csapszegek, csavarok

fémből; páncélszekrények; ajtókilincsek fémből; fémáruk (kisméretűek); fémcsavarok; fémdobozok; fémgyűrűk

 kulcsokhoz; fémkábelek nem elektromos célra; fémláncok.

 9    Zárak, elektromos; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; személyazonosító kártyák, mágneses.

  12    Láncok kerékpárokhoz; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

 37    Biztonsági zárak javítása; páncélszekrények karbantartása és javítása; ablakok és ajtók beszerelése;

 nyílászárók beszerelése.

 ( 111 )  219.197

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 02633

 ( 220 )  2015.09.29.
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 ( 732 )  Bagyinka Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Matiscsák Éva, Dr. Maticsák Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  219.198

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 02974

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  Bearing Kft. 100%, Csévharaszt (HU)

 ( 740 )  Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda, 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; fém gördülő-, és siklócsapágyak, lineáris és autós csapágyak, valamint

 görgős elemek, - láncok és hajtásátvitelhez kapcsolódó kötőelemek és szerszámok; ércek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  219.199

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03505

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Auchan Magyarország Kft., Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok, zsírok, margarin.

 ( 111 )  219.200

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03611

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Dr. Borbola Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  HOMNEX

 ( 511 )   35    Hirdetés, reklám, irodai munkák, kereskedelem.

  36    Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés, biztosítás, pénzügyi ügyletek.
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  41    Oktatás, konferencia, rendezvény szervezés, szakmai képzés.

 ( 111 )  219.201

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03618

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Excellence Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Petro Kálmán, Budapest

 ( 541 )  NATURE INDUSTRY PARK

 ( 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    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 )  219.202

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03736

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  EURO-PROFIL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURO-PROFIL

 ( 511 )  7    Elektromos konyhai gépek.

9    Optikai, mérő, biztonsági, ellenőrző, hang vagy képfelvevő, átvivő vagy visszajátszó berendezések, mágneses

adathordozók, számológépek és adatfeldolgozó berendezések, információtechnikai és audióvizuális berendezések,

 számítógépek, laptop számítógépek.

 16    Írógépek, irodaszerek, tanítási és oktatási anyagok, irodai és oktatási segédanyagok; irodai felszerelések,

 másológépek, másolópapír.

 ( 111 )  219.203

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03832

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  AIME Egészségpénztári Matrac Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Memostar

 ( 511 )   20    Matracok.

 ( 111 )  219.204

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03833

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi tevékenység az alábbi árukra, termékekre, termékcsoportokra vonatkozóan:

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, parfümök; eau de toilette-k;

gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák [világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz; bébiételek;

bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi kendők;

egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; füstölőrudak;

fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; hüvelyöblítő

készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyteák; gyógyitalok;

gyógynövények; higiéniai tamponok; herbateák; lenmag étrend kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők;

méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; nadrágpelenkák babáknak; napfény okozta leégés elleni

kenőcsök; nedvszívó tampon; sebtapaszok; vitaminkészítmények; terhesség megállapítására vegyi készítmények;

amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; ébresztőórák;

ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; érmék; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek];

gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek];

karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó

díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek];

nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; órák; órák [faliórák]; strassz

[drágakőutánzat]; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír;

előkék csecsemőknek papírból; kozmetikai kendők papírból; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők;

pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

fényképtartók; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; 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, textíliák és textiláruk,

ágyneműk, asztalneműk, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; hajcsatok; hajcsavaró papírok; hajcsavarótűk;

hajdíszek; hajfonatok; hajhálók; hajkiegészítők; hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak;

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

falikárpitok, játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek, 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, 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, sörök; ásványvizek és

szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz, alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), dohány; dohányzási cikkek; gyufák,

 ( 111 )  219.205

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03834

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  Strompf Klára Enikő, Csengele (HU)

 ( 541 )  Zöld Almárium

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.207

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03839

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  "Infinety Online" Média és Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Infinety

 ( 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).

 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 )  219.211

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00413

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Imre László, 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 )  219.212

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03840

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  GV Trade Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.213

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03842

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  219.214

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03843

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  Bakondi Anikó, Gyöngyös-Mátrafüred (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

 ( 541 )  Anna Hotel Mátrafüred

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  219.215

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03847

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  RABYPREX

 ( 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 )  219.216

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03848

 ( 220 )  2015.12.23.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MEMOlife SULI A gyermekek koncentrációjára hangolva

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  219.217
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 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 15 03849

 ( 220 )  2015.12.23.

 ( 732 )  Columbus Értékesítő Kft., Nagytarcsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Légkondicionálók; klímaberendezések; klímatechnikai berendezések; klímaszekrények; hőszivattyúk;

 napkollektorok (fűtés).

 ( 111 )  219.218

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00060

 ( 220 )  2015.08.12.

 ( 732 )  Sanodor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.219

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00562

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  2000 CALORIE CURL ADDICT

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 ( 111 )  219.220

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00820

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  Kőteleky Dénes György, Eger (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

 ( 541 )  pink&blue
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 ( 511 )  35    Interneten keresztüli vásárlások baba-csecsemő ruházati, felszerelési cikkek, fehérneműk, pelenkák, textil

pelenkák, takarók, ágyneműk, játékok, kiegészítők, babakocsik; interneten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó,

vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás internetes oldalakon;

játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi csomagküldő

szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  219.221

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 01352

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Roxy Rádió

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  219.222

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00076

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  Máté Márton Jenő, Nyírtura (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).

 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).

 ( 111 )  219.223

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00082

 ( 220 )  2016.01.13.

 ( 732 )  Sebestyén István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Éva, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    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).

 ( 111 )  219.224

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00081

 ( 220 )  2016.01.13.

 ( 732 )  TriGránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből;

ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; ácsmunkák nem

fémből; agyag; agyag téglákhoz; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem

fémből; ajtótokok, nem fémből; aknafedlapok, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium

szerkezetek; alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzatok, nem fémből; árbocok, nem

fémből; armatúrák, nem fémből, építési célra; aszfalt; aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; belső

borítólemezek, nem fémből, építési célokra; beton; bevonatok [építőanyagok]; bitumen; bitumen építési anyagok;

bitumenes bevonatok tetőfedéshez; bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési

célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy műanyagból;

cement; cementlapok; cementoszlopok; csapóajtók, nem fémből; csövek homokkőből; deszkák fából, építéshez;

díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; dongafák; dúcok, támfák, nem fémből; elágazócsövek,

ágcsövek, nem fémből; elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott házak

[összeszerelhetők], nem fémből; előre gyártott rámpák, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;

emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési

[hőszigetelő] üveg; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok

formájában; építőkövek; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből;

esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra; ezüsthomok; faanyag építéshez; faanyag háztartási eszközök

készítéséhez; fából készült padlók; faburkolatok; fa burkolatokhoz; faforgácslemezek építéshez; falborítások, nem

fémből; falborítások, nem fémből, építési célokra; falicsempék, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa

útburkolatok; fazekasagyag; felvonulási épületek, barakkok; fényvisszaverő útburkolatok; forgóajtók, nem

fémből; forgó kéménytoldatok, nem fémből; födémgerendák, nem fémből; furnér, lemezelt fatábla; fürdőkabinok

nem fémből; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem

fémből; gipsz; gipszvakolat; gránit; habarcs építési célokra; hirdetőoszlopok, nem fémből; homok, az öntödei

homok kivételével; hónaljfák, keskeny pallók; hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók, nem fémből;

járólapok, nem fémből (1) járólapok, nem fémből (2); jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem

fémből; kabinok festékszóró pisztollyal való festéshez, nem fémből; kakasülők, ülőfák [kalitkában];

kandallóburkolatok; kapuk, nem fémből; karton építkezési célokra; kátrány; kátrányozott szalagok [építőipar];

kavics, murva, sóder; kemencék cementanyaga; kémények, nem fémből; kéményoszlopok, nem fémből;
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kéménytoldatok, nem fémből; kerámiák alapanyagai; kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből; kerítések,

nem fémből; keszonok víz alatti építkezésekhez; kikötőcölöpök, nem fémből; kilúgozott cukornád, bagassz

[építőanyag]; klinkerkő; kohóhabsalak cement; koporsó- vagy sírfedelek, nem fémből; korcsolyapályák

[építmények], nem fémből; kő; kőfaragványok; kőszénkátrány; kötőanyagok téglagyártáshoz; kötőanyagok utak

karbantartásához; kripták, nem fémből; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból; küszöbök, nem

fémből; kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); lécek, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők,

nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; lugasok [építmények nem fémből]; madárfürdők

[nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből [építmények]; magnéziacement; makadám; márvány;

megmunkált fa; melegházak keretei, nem fémből; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból; mellvédbábok,

balluszterek; mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből [építés]; merevítések, nem fémből, építési

célra; mész; mészkő; mészmárga; mobil épületek, nem fémből; mobil melegházak, nem fémből; mozaikok építési

célokra; műanyagsínek [építőanyagok]; műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; nád, építési

célra; nem világító, nem mechanikus jelek, nem fémből; nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből;

nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta; nyomócsövek, nem fémből; olivin építési célokra; oszlopok, nem

fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből (2); padlók, nem fémből; palák, palás kőzetek; pala, palakő; palapor; palisszádok, nem

fémből; páncélozott ajtók nem fémből; párkányokhoz díszlécek, nem fémből; párkányok, nem fémből;

parkettafák; parketták; porfír [kő]; postaládák [kőművesmunkák]; préselt parafa; profillécek fából falburkolathoz

[lambéria]; rácsozatok, rácsművek, nem fémből; rakétakilövő állványok, nem fémből; redőnyök, nem fémből;

rovarernyők, nem fémből; salak [építőanyag]; salaktörmelék; samott [tűzálló anyag]; sarokcsatornák, nem

fémből; sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; sírboltok, nem fémből; síremlékek, nem fémből;

síremléktáblák, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből;

sírkövek; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem fémből; szárnyasablakok, nem fémből;

szellőzőkürtők, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek, nem

fémből; szennyvízejtő csövek, nem fémből; szigetelőpapír; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc];

színes üvegablakok; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; szobrok kőből, betonból vagy márványból;

szurok; táblás faburkolat; táblaüveg, síküveg építkezési célokra; tartályok kőművesmunkákhoz; távíróoszlopok,

nem fémből; téglák; telefonfülkék, nem fémből; terméskő; terrakotta; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;

tetőcserepek; tetőcserepek, nem fémből; tetőfedő anyagok, nem fémből; tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem

fémből; tetősarok-gerendák; tetőzet, nem fémből, napelemekkel; tufa; tűzálló cementvakolatok; tűzálló

építőanyagok, nem fémből; tűzálló/hőálló kövek; tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem fémből;

úszódokkok, nem fémből, hajók kikötéséhez; úszómedencék [nem fém szerkezetek]; útburkolatok, nem fémből;

útburkoló anyagok; utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok; útjelzőlapok és

útjelzőtáblák műanyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak jelzéséhez;

üvegházak keretei, nem fémből; válaszfalak, nem fémből; vásári barakkok; vasúti talpfák, nem fémből;

vezetékek, nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték

szelepek nem fémből vagy műanyagból; xilolit; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből;

 zsindelyek.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések
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levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; 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; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui

és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

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

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások

kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek];

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások; adóval

kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése;

bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálási szolgáltatások; felszámolói

szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi

értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása;

hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés;

ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés

[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön

nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával

kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások

bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok

elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

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

keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,
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tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység;

tőzsdeügynöki tevékenység (1); tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási

csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek

 számára; zálogkölcsönzés.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai;

állványozás; aszfaltozás; autómosás; bányaművelés; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása

(feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipőjavítás;

cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek karbantartása és

javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált

vagy megsemmisült motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építés; építési

tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése;

épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek]

kölcsönzése; falazás [kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása; felvonók felszerelése és javítása;

fényesítés dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem a mezőgazdaságban;

fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása;

gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés;

hajóépítés; hangszerek restaurálása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése,

karbantartása és javítása; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés;

járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kazánok tisztítása és javítása;

kemencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról;

konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés;

lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;

mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodai mosógépek bérbeadása; mosodai szolgáltatások;

mosodák; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak

mélyfúrása; órák karbantartása és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncélszekrények

karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; patkányirtás; pelenkamosás; raktárak építése és

javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhák

felújítása; ruhaneműk tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás]; stoppolás [ruhajavítás];

számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés];

szivattyújavítás; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése

és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése;

tonerpatronok újratöltése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; vízelvezető szivattyúk bérlése; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés

 [építőipar].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; belsőépítészet;

biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];

elektronikus adattárolás; energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés építészeti

konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; fizikai kutatások;

földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek műszaki

vizsgálata; grafikai szolgáltatások; gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap

dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelzés; időjárás-előrejelző szolgálat;

információadás, tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az
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információs technológia területén; klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelmi kutatás; kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése; mechanikai

kutatás; mértékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olajkutak

ellenőrzése; olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása kőolajmezőkről;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk; nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése;

számítógépes adatok helyreállítás; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások

[SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tenger alatti kutatás;

térképészet; textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek

kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás;

 vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  219.225

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00080

 ( 220 )  2016.01.13.

 ( 732 )  Gránit-Pólus Fejlesztési Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; 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; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui

és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
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outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások

kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek];

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások; adóval

kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése;

bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálási szolgáltatások; felszámolói

szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi

értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása;

hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés;

ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés

[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön

nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával

kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások

bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok

elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

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

keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,

tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység;

tőzsdeügynöki tevékenység (1); tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási

csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek

 számára; zálogkölcsönzés.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai;

állványozás; aszfaltozás; autómosás; bányaművelés; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása

(feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipőjavítás;

cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek karbantartása és

javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált

vagy megsemmisült motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építés; építési

tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése;

épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek]
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kölcsönzése; falazás [kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása; felvonók felszerelése és javítása;

fényesítés dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem a mezőgazdaságban;

fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása;

gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés;

hajóépítés; hangszerek restaurálása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése,

karbantartása és javítása; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés;

járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kazánok tisztítása és javítása;

kemencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról;

konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés;

lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;

mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodai mosógépek bérbeadása; mosodai szolgáltatások;

mosodák; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak

mélyfúrása; órák karbantartása és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncélszekrények

karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; patkányirtás; pelenkamosás; raktárak építése és

javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhák

felújítása; ruhaneműk tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás]; stoppolás [ruhajavítás];

számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés];

szivattyújavítás; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése

és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése;

tonerpatronok újratöltése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; vízelvezető szivattyúk bérlése; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés

 [építőipar].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; éjszakai klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása

(filmek -);fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások;

filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói

szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása;

játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; lemezlovasok

szolgáltatásai; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi

tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú infonnációk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók

biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és

televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok
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szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai

újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fítnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák

kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ;

üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver; tervezés és fejlesztés; adatok vagy

dokumentumok átalakítása fizikai médiumból; elektronikus médiumba anyagpróba; bakteriológiai kutatás

belsőépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása

[szkennelés]; elektronikus adattárolás energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés

építészeti konzultáció építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása fizikai

kutatások; földmérés; geológiai felderítés geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek

műszaki vizsgálata; grafikai szolgáltatások gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete;

honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelzés időjárás-előrejelző

szolgálat; információadás, tanácsadás és konzultáció a szénveszteség; ellentételezéséről; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az

információs technológia területén klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelmi kutatás kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése mechanikai

kutatás; mértékhitelesítés [mérésügy] minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység műszaki tervtanulmányok készítése nem helyszíni biztonsági mentés olajkutak ellenőrzése;

olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés] szakvélemények adása kőolajmezőkről; szakvélemények adása

mérnöki munkákkal kapcsolatban számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk; nyújtása weboldalon keresztül számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok

helyreállítása számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]

számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos; tanácsadás;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása számítógép programok installációja;

számítógépprogramok kidolgozása számítógépprogramok korszerűsítése számítógépprogramok kölcsönzése

számítógép programok sokszorosítása számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása számítógép

szoftver tanácsadás számítógép vírusvédelmi szolgáltatások szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás tenger alatti kutatás; térképészet;

textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és

fejlesztése mások számára várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  219.226

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00079

 ( 220 )  2016.01.13.

 ( 732 )  Wilkinson Sword GmbH, Soligen (DE)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  PASST3
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 ( 511 )  8    Borotvák és borotvapengék.

 ( 111 )  219.227

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00078

 ( 220 )  2016.01.13.

 ( 732 )  Brózik Péter, Törökbálint (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Szárazföldi járművekkel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások.

 39    Szárazföldi járművek bérlése, bérbeadása, kölcsönzése, fuvarozás, gépkocsival történő szállítás,

 személyszállítás, segítségnyújtás elromlott járművekhez [vontatás], utasszállítás.

 ( 111 )  219.228

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00075

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Kandsi Kft., Tata (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kipufogócsövek szárazföldi járművekhez; generátorok szárazföldi járművekhez; olajpumpák szárazföldi

járművekhez; motorhengerek szárazföldi járművekhez; váltóáramú generátorok szárazföldi járművekhez;

fékrendszerek szárazföldi járművekhez; hűtőrendszerek szárazföldi járművekhez; dízelmotorok szárazföldi

járművekhez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolókarok szárazföldi járművekhez;

kuplunghengerek szárazföldi járművekhez; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez; vezérműszíj-feszítők

szárazföldi járművekhez; áttételek szárazföldi járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez; motorok

szárazföldi járművekhez; benzinmotorok szárazföldi járművekhez; mechanikus hajtóművek alkatrészei

szárazföldi járművekhez; szelepek [géprészek]; légszűrők motorkerékpárok motorjaihoz; gépjárművek

motorblokkjai; gépjárművek olajteknői; légszűrők gépjárművek motorjaihoz; szelepfedelek [járműalkatrészek];

 váltakozó elektromos áramú generátorok szárazföldi járművekhez.

 12    Gépjármű motorok; gépjármű-karosszéria panelek [alakra formált]; gépkocsi karosszériák; gépkocsi

motorok; jármű karosszériák; motorkerékpárok; motorkerékpár kitámasztók; motorkerékpár-kormányok;

motorkerékpár motorok; féknyereg [motorkerékpárokhoz]; motorkerékpár hajtóláncai; kerekek

motorkerékpárhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; vázak motorkerékpárokhoz; lánckerekek

motorkerékpárokhoz; pedál motorkerékpárokhoz; jelzőkürtök motorkerékpárokhoz fogantyúk

motorkerékpárokhoz; lengéscsillapítók motorkerékpárokhoz; lábtartók motorkerékpárokhoz; féktárcsák

motorkerékpárokhoz; lánckerekek motorkerékpár meghajtókhoz; féktárcsák [motorkerékpárok részei];

fényszórótartók [motorkerékpárok alkatrészei]; kormányfogantyúk [motorkerékpárok részei]; fékpedálok

[motorkerékpárok részei]; kormányok [motorkerékpárok részei]; műszerfalak [motorkerékpárok részei];

állványok, támaszok motorkerékpárokhoz; forgó kormányfogantyúk motorkerékpárokhoz; kerékagyak

járművekhez [motorkerékpárokhoz]; motorkerékpárokhoz való sárhányók; szerkezeti részek

motorkerékpárokhoz; tengelykapcsoló-bowdenek [motorkerékpárok részei]; szabályozó kormánykarok

[motorkerékpárok részei]; első távtartók [motorkerékpárok részei]; kormányrúd lengéscsillapítók

[motorkerékpárok részei]; sebességváltó karok [motorkerékpárok részei]; méretre készült ponyvák
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 motorkerékpárokhoz; nyeregtartók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz.

 37    Karosszéria javítás, autófényezés; automata sebességváltók karbantartása és javítása; gépjármű javítása;

gépjárművek tengelykapcsolóinak javítása; gépjárművek vontatórúdjainak javítása gépjárművek fékrendszereinek

javítása; gépjárművek tengelyeinek javítása; gépjárművek belső terének javítása; gépjárművek felfüggesztési

rendszereinek javítása; szárazföldi gépjárművek javításának megszervezése; gépjárműkarbantartási és -javítási

szolgáltatások; gépjárműjavítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító gépjárművek

karbantartása és javítása; gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek hűtőrendszereinek

javítása és karbantartása; gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek és

alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó

garázsszolgáltatások;kétkerekű gépjárművek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek

 javítása és karbantartása; gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása.

 41    Járművek fejlesztése; motorok fejlesztése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gépkocsik gumiabroncsaival

kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gépjárművek alkatrészeivel kapcsolatos kutatási és fejlesztési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  219.229

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00072

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  Galajda Péter, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  MAYER

 ( 511 )   29    Zselék, lekvárok (dzsemek).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek és cukrászsütemények; fagylaltok, méz, mustár; fűszeres mártások;

 fűszerek, csokoládé, csokoládé alapú italok, cukorkaáruk.

 32    Szörpök, szirupok, eszenciák, fűszerkivonatok italok készítéséhez, egyéb alkoholmentes italok,

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 111 )  219.230

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00183

 ( 220 )  2016.01.21.

 ( 732 )  Dr. Kopcsik Lajos, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Weisz Norbert, Eger

 ( 541 )  KOPCSIK MARCIPÁNIA

 ( 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.

 ( 111 )  219.231

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00192

 ( 220 )  2016.01.25.

 ( 732 )  ANTUCO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Arday Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 [műsorszórás]; rádiós kommunikáció.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  219.232

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00558

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  HiGeen Hungary Kft., 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).

 ( 111 )  219.233

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00557

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  HiGeen Hungary Kft., 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).

 ( 111 )  219.234

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00680

 ( 220 )  2016.02.29.
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 ( 732 ) HI LIMITED PARTNERSHIP (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), Clearwater, Florida

 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Naptárak, fényképek.

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

  30    Szószok, fűszeres mártások.

 43    Vendéglátással, meleg ételek és italok ellátásával kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár

 szolgáltatások.

 ( 111 )  219.235

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 16 00071

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  www.aldomas-shop.com

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.236

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 15 02980

 ( 220 )  2015.11.03.

 ( 732 )  Építési Termék Minőségvédelmi és Vállalkozási Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítő-, és szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok beleértve a bitumen alapú anyagokat is.

 35    Minősített építőipari termékek, áruféleségek és szolgáltatások kereskedelmi ügyletei;reklámozás és

 marketing tevékenységek; árubemutatók és kiállítások.

  37    Építkezések; javítások; szakipari munkák; szerelési szolgáltatások.

 45    Egyéni és társadalmi igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi szolgáltatások,egyesületek,

 szövetségek, alapítványok, szakmai minősítő rendszerek.

 ( 111 )  219.237

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 15 02983

 ( 220 )  2015.11.03.

 ( 732 )  Esztergom Város Önkormányzata 100%, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Piskóthy László, Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Magánjogi Csoport, Esztergom

 ( 541 )  SZENT ISTVÁN ÁSVÁNYVÍZ
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 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  219.238

 ( 151 )  2016.08.31.

 ( 210 )  M 15 03729

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Üzleti Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. 100%, 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).

 ( 111 )  219.248

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 16 00086

 ( 220 )  2016.01.13.

 ( 732 )  Démos trade, a.s., Ostrava-Kunčičky (SK)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei; bútorszerelvények fémből; fém építőanyagok; fémáruk; zárólemezek,

csőburkolatok építményekhez; csövek fémből; fémáruk építéshez, építkezéshez; fém állványok; ajtószerelvények

fémből; csuklópántok fémből; fémakasztók ruhafogasokhoz; csőbilincsek, konzolok építményekhez; fém

 fogantyúk, nyelek; fémcsavarok; kábelek, huzalok és láncok, fémből.

 11    Világítókészülékek; spotlámpák háztartási használatra; lámpák; LED-izzók; LED-diódás világító

 berendezések.

 20    Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); keretek; műasztalosipari termékek [bútorok]; nem fémből készült

fiókfogantyúk; fából készült nyelek, fogantyúk; ruhaakasztók nem fém anyagokból; ruhafogasok, ruhaakasztók,

vállfák; ajtószerelvények, nem fémből; ablakszerelvények, nem fémből; fémből készült kiállító/bemutató standok

 és állványok; függönytartó sínek; bútordíszlécek.

 ( 111 )  219.249

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03752

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  16    Album; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük

(időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; 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.

 ( 111 )  219.251

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03517

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  Vigyél Haza Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Schwartz Noémi, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Örökbefogadási ügynökségek (állatok örökbefogadásával kapcsolatos szolgáltatások).

 ( 111 )  219.252

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03751

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Magyar Konyha Magazin Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Album; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük

(időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; 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.

 ( 111 )  219.255

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 02618

 ( 220 )  2015.09.26.

 ( 732 )  László Béla, Budapest (HU)

 Lőrincze Szabolcs, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  219.256

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03863

 ( 220 )  2015.12.29.

 ( 732 )  Molnár Csaba, Szombathely (HU)

 ( 541 )  Rouchill

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőrszíjak

katonai felszerelésekhez; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; kofferek [kis utazótáskák]; kulcstartók;

névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák

utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák bőrből; táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra,

bőrből; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak;

 zsákok táborozóknak.

 22    Övek, szíjak, nem fémből; zsákok fehérnemű mosáshoz; zsákok [kézitáskák] textilanyagból csomagoláshoz;

 zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bőrruházat; bugyik; cipők;

cipőtalpbetétek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (szteccs)

nadrágok; facipők; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős

bakancsok; gabardinok [ruházat]; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós

csípőfűző; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

kabátok; készruhák; kesztűnyűk; kombiné; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötöttáruk; lábbelik; magas szárú

cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr

ruházat; művésznyakkendők; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak [ruházat];

övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; rámák lábbelikhez;

ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; sárcipők; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipők; sportlábbelik;

strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szarongok; szemellenzők [fejvédők]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

szőrmék [ruházat]; szvetterek; talpak lábbelikhez; tarka selyemkendők [nyaksál]; térdnadrágok; tornacipők;

 vállkendők, nyakkendők; vízhatlan ruházat; zoknik.

 ( 111 )  219.257

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03864

 ( 220 )  2015.12.29.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  219.259

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 02616

 ( 220 )  2015.09.27.

 ( 732 )  Barna Kornél, Pécs (HU)

 ( 541 )  hurcibaba

 ( 511 )  24    Barhent, pamutszövet; címkék, szövött; háztartási lenvászon; jersey (szövet); kalikó (pamutvászon); kötött

 szövetek; kenderszövetek; lenszövetek; mintás vászon; rugalmas (elasztikus) szövetek.

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

  45    Kisgyermek felügyelete (helyben); ruhakölcsönzés.

 ( 111 )  219.271

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00423

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  219.272

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00422

 ( 220 )  2016.02.11.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  10    Állatgyógyászati készülékek és eszközök; defibrillátorok; elektrokardiográfok; röntgenkészülékek

gyógyászati használatra; röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati

 használatra.

 ( 111 )  219.273

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00300

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  HandInScan Kft., Debrecen (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  219.274

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00299

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  219.275

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00297

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  MONTEFARMACO OTC S.P.A., Bollate (IT)

 ( 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.

 ( 111 )  219.276

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00293

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  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.
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 ( 111 )  219.277

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00292

 ( 220 )  2016.02.04.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.278

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 15 03718

 ( 220 )  2015.12.12.

 ( 732 )  Tatár Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 osztályba.

  42    Grafikai illusztrációs szolgáltatások.

 ( 111 )  219.279

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 15 03488

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  Osváth Tibor, Taksony (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  7    Szerszámgépek.

  35    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek forgalmazása.

  37    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek szervizelése.

 ( 111 )  219.280

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00416

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  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.
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 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

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

A rovat 125 darab közlést tartalmaz. 
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