
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 01588

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  Recefice Jégműhely Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesvári Szilvia, Etyek

 ( 541 ) Recefice borszőlő kristály

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; jég.

 ( 210 ) M 16 02253

 ( 220 ) 2016.07.04.

 ( 731 )  Biró Balázs György, Kaposvár (HU)

 ( 541 ) esport1

 ( 511 )  9    Videofelvételek; rögzített videók; videofilmek.

  16    Hírlevelek.

 35    Videofelvételek készítése reklámozási célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; üzleti

 információk nyújtása a közösségi média területén.

 38    Digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; video- és audioműsorok közvetítése az interneten

keresztül; videoközvetítés; video on-demand közvetítések; az internet segítségével biztosított videotartalmakhoz

való telekommunikációs hozzáférés; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető

fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adatfolyamos

 (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások.

 41    Videostúdiók szolgáltatásai; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; hang-, film-, video-,

és televíziós stúdió szolgáltatások; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; stúdió szolgáltatások videók

 rögzítéséhez; szövegek kiadása elektronikus média formájában.

  42    Digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal biztosítása.

 ( 210 ) M 16 02255

 ( 220 ) 2016.07.04.

 ( 731 )  BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bordás Vilmos, Budapest

 ( 541 ) BUDAPEST GUIDE

 ( 511 )  35    Üzleti tájékoztatás, információnyújtás,reklámterjesztés, reklámanyagok terjesztése, hirdetési,- és

 reklámszolgáltatások, marketingszolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02293

 ( 220 ) 2016.07.06.

 ( 731 )  Szini Béla, Budapest (HU)

 Annoni Gianluigi, Budapest (IT)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Fabbrica Della Pizza

 ( 511 )   43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 16 02437

 ( 220 ) 2016.07.25.
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 ( 731 )  Varga Viktória 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

  24    Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 16 02586

 ( 220 ) 2016.08.08.

 ( 731 )  HENA LE MODA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ha Mai Diem Lan, Budapest

 ( 541 ) HENA MODA

 ( 511 )   25    Ruházat, cipő, kalap.

  35    Ruházat, cipő, kalap, kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 02685

 ( 220 ) 2016.08.18.

 ( 731 )  Dudok Ádám 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kraft sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára, eladási propaganda mások számára, elosztó-,

adagolóautómaták kölcsönzése, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,

 szponzorok felkutatása, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek,

 önkiszolgáló éttermek, panziók, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 02756

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  Ageta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SmartLime

 ( 511 ) 9    Adatátviteli kábelek; elektronikai kábelek; elektromos kábelek; USB kábelek; USB kábelek

mobiltelefonokhoz; csatlakozó kábelek; audio kábelek; videó kábelek; USB kábel elosztó; rögzítők, csatlakozók,

tartók kábelekhez, nem fémből; jelátvivő kábelek információ technológiához, audiovizuális eszközökhöz;

elektromosvezetékek; szerelvények elektromos vezetékekhez; PC kártyák; processzoros kártyák; chipkártyák;

nyomkövető, célkövető, tájékozódási eszköz; hőmérsékletmérő eszköz; számítógép perifériák; hordozható

számítógép periférák; adapterek; adapter csatlakozók; adathordozók; hordozható számítógép (notebook, tablet);

mobiltelefon; számítógép; számítógép és mobil telefon kiegészítők; hordozható számítógép és mobiltelefon tartók

gépkocsiba; hordozható számítógépés mobiltelefon asztali tartók; hordozható számítógép, tablet és mobiltelefon
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állványok; mobiltelefon tokok; kamerák; hordozható számítógép, tablet tokok és táskák; számítógép táskák; belső

és külső hűtőventillátorok számítógépekhez;hűtőpárnák vezeték nélküli számítógépekhez; fejhallgatók; bluetooth

fejhallgatók; fülhallgatók; bluetooth füllhallgatók; headsetek mobil telefonokhoz; töltők mobiltelefonokhoz;

virtuális valóság szemüvegek; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; fali tartók (konzolok) TV-hez,

monitorokhoz, projektorokhoz; hangkeverő, audiókeverő konzolok, botkormányok számítógépekkel történő

használatra, nem videojátékokhoz; hangszórók; bluetooth hangszórók; mikrofonok; hálózati töltők, egérpadok;

 tápegységek.

 11    Lámpák; lámpatestek; fényforrások (nem fényképészeti vagy orvosi használatra); energiatakarékos

 fényforrások; halogén izzók; LED-es lámpatestek.

 28    Vezérlők játékkonzolokhoz; joystickek, botkormányok videojátékokhoz; vezérlőberendezések játékokhoz;

 hordozható elektronikus videojátékok.

 ( 210 ) M 16 02817

 ( 220 ) 2016.09.02.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Nóra, Budapest

  

( 554 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02906

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Alakreform

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02907

 ( 220 ) 2016.09.13.
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 ( 731 )  Pump Tech Ipari Szivattyútechnika Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szivattyúk és szivattyú alkatrészek.

  35    Szivattyúk és alkatrészeinek kereskedelme.

 37    Szivattyúk, szivattyú rendszerek telepítése, beépítése, javítása, karbantartása, szivattyúrendszerek

 ellenőrzése.

 ( 210 ) M 16 02910

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Penta Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A könnyed lábakért.

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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.

 ( 210 ) M 16 02973

 ( 220 ) 2016.09.20.

 ( 731 )  Rabbit Technologies Ltd., London (GB)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Az Internet hálózat útján személyes ismertségen alapuló szakmai vagy baráti közösségek létrehozásának

támogatása, segítségnyújtás személyes kapcsolatok létrehozásában és fenntartásában, segítségnyújtás azonos vagy

hasonló érdeklődési körrel, illetőleg üzleti vagy társadalmi háttérrel rendelkező személyekkel való

 kapcsolatteremtésben.

 ( 210 ) M 16 03016

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati
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használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 210 ) M 16 03018

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kistosyn

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati
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célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 210 ) M 16 03019

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Pulvertech Kft. 100%, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PULVERTECH

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03025

 ( 220 ) 2016.09.26.
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 ( 731 )  Chen Anbang, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 03093

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Private Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húskészítmények, halkészítmények.

  35    Italok kiskereskedelme.

  43    Vendéglátás, étterem.

 ( 210 ) M 16 03095

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  Bálintné Törzsök Tímea, Csömör

 ( 541 ) ROYAL CULINARIA

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 03101

 ( 220 ) 2016.10.02.

 ( 731 )  BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 ) BHE

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03102

 ( 220 ) 2016.10.03.

 ( 731 )  Kohányi Ferenc, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Pindy

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

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

5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

 16    Papír és karton; 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); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék.

 ( 210 ) M 16 03108

 ( 220 ) 2016.10.03.

 ( 731 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 541 ) Fertilia

 ( 511 ) 1    Ipari, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek;kertészeti vegyi termékek, a gombaölő, gyomirtó,

rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó a

rovarölő és parazitaölő szereket; műtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; talaj kondicionáló

 vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek), tápanyagok mikroorganizmusok számára; talaj aktivátor.

 19    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kamionos szállítás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása;

 áruszállítás.

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

 vetőmagok.

 ( 210 ) M 16 03117

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  Favorit Masters Kft., Göd (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rock FM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03161
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 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03162

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03163

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03164

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03165

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03167

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Mamiker Trafik Bt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Szöllősi Balázs, Kecskemét
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( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, dohány, dohányáruk,

 dohányzási cikkek, gyújtókészülékek vonatkozásában.

 ( 210 ) M 16 03168

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Zen Control Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csehó András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi ügyletek és online bolti szolgáltatások telekommunikációs készülékekkel,

számítástechnikai eszközökkel és kiegészítőikkel, valamint szoftverekkel kapcsolatban; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; marketing; reklámozás; online piactér üzemeltetése; árusító

 standok bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 03306

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  Tutec Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Takácsné Maciejewska Malgorzata Katarzyna, Budapest

 ( 541 ) TUTEC

 ( 511 )   22    Függőágyak; ponyvák szintetikus anyagokból.

  24    Szúnyoghálók.

 ( 210 ) M 16 03307

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  Litkey Botond, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Apró díszítőtárgyak, bizsuk, ékszerek, órák.

 18    Irattáskák, aktatáskák, bevásárlótáskák, utazótáskák, bőröndök, kézitáskák, hátizsákok, kulcstokok,

 levéltárcák, pénztárcák, oldaltáskák, tarisznyák, sporttáskák, strandtáskák, útitáskák, vadásztáskák.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  42    Design tervezés, kirakatrendező és lakberendező szolgáltatások, látványtervek készítése.
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 ( 210 ) M 16 03308

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Zalakerámia - A burkolatok gyártója

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 16 03311

 ( 220 ) 2016.10.19.

 ( 731 )  Sushi Sei Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Leitli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03312

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  Pharmainvest Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) TROPY

 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03314

 ( 220 ) 2016.10.19.

 ( 731 )  Szilasi Márta, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Egyed Andrea, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (téning); gyakorlati képzés

(szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konfernciák

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 03336

 ( 220 ) 2016.10.20.

 ( 731 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dr. Wohlman Pharma
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 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők
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[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 210 ) M 16 03337

 ( 220 ) 2016.10.21.

 ( 731 )  Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

 reklámanyagok kölcsönzése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélő készülékek

 üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása, show-műsorok, sportversenyek rendezése, szórakoztatás.

  42    Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 16 03338

 ( 220 ) 2016.10.21.

 ( 731 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

 ( 740 )  Harcz Zoltán, Diósd

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő sajtok.

  35    Marketing és kommunikációs tevékenységek.

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

 ( 210 ) M 16 03341

 ( 220 ) 2016.10.23.

 ( 731 )  Szász Márta Teréz 100%, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

  35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  40    Varrás és ruhakészítés.

  44    Fodrászat.

 ( 210 ) M 16 03342

 ( 220 ) 2016.10.23.
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 ( 731 )  Popovné Takács Krisztina Éva 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Az Ön kulcsa is nálunk van.

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

 ingatlanügynökség.

 ( 210 ) M 16 03343

 ( 220 ) 2016.10.21.

 ( 731 )  BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, Kecskemét

 ( 541 ) MINISTIL/L

 ( 511 )   11    Vízlágyító készülékek és berendezések.

 ( 210 ) M 16 03345

 ( 220 ) 2016.10.24.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biztosítás.hu - a kötelező biztosítások kiindulópontja

 ( 511 )   36    Biztosítás.

 ( 210 ) M 16 03376

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rézné Vitus Csilla Mária, Budapest

 ( 541 ) Titkos Küldetés

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; higiéniával kapcsolatos szakmai oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzés és oktatás;

oktatás és tanítás; oktatás, tanítás; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan;

 oktatási és tanítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03377

 ( 220 ) 2016.10.24.

 ( 731 )  Kelemen Margit, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelem az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, ajándék- és emléktárgyak, kézműves,

 népművészeti és iparművészeti termékek, hungarikumok termékkörben.

  41    Kulturális, szórakoztatási célú rendezvények szervezése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03382

 ( 220 ) 2016.10.26.

 ( 731 )  ifj. Albert Flórián, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Albert Flórián Foot-hall

 ( 511 )   28    Labdaadagoló gépek, berendezések, eszközök.

 35    Labdajátékokkal kapcsolatos fejlesztő programok és képzési módszerek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása és értékesítése; labdajátékok virtuális képzési módszereinek értékesítése; játékok, testnevelési cikkek,

labdajátékokban résztvevő természetes személyek képzési módszereinek reklámozása és marketing

tevékenységek; labdaadagoló gépek és szoftver termék bemutatói és azzal kapcsolatos kiállítások és vásárok

 szervezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális rendezvények szervezése; sport akadémiák

üzemeltetése; labdajátékokban résztvevők tudásának fejlesztése; labdajátékok edzőinek képzése; sport edzőtábori

szolgáltatások; elsősorban gyerekek és diákok részére labdajátékokkal összefüggő fejlesztőprogramok szervezése.

 ( 210 ) M 16 03391

 ( 220 ) 2016.10.26.

 ( 731 )  Kuzsner Csaba, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03482

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Frendo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyösfalu (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek, csokoládék, cukorkák, bonbonok, pralinék, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok;

 marcipán; méz.

 35    Kiskereskedelem az édességek, csokoládék, cukorkák, bonbonok, pralinék, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; marcipán; méz termék körében.

 ( 210 ) M 16 03484

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) Slimstick Duo

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

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

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

 ( 210 ) M 16 03532

 ( 220 ) 2016.11.10.
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 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cordia. Végre otthon.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03554

 ( 220 ) 2016.11.13.

 ( 731 )  Dr. Varga Róbert, Kazincbarcika (HU)

 ( 541 ) GINEPP

 ( 511 ) 5    Nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; az immunrendszert szabályozó gyógyszerészeti

 készítmények.

  35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03603

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Li Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 03640

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  Richter József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

 ( 541 ) Magyar Nemzeti Cirkusz

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03692

 ( 220 ) 2016.11.23.

 ( 731 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM

INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware

 Limited Liability Company), New York, NY (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TÖMÉNY TÖRTÉNELEM

 ( 511 ) 9    Hang-, videó- és adatrögzítő és reprodukáló készülékek hangok és/vagy adatok tárolására, rögzítésére,

továbbítására és reprodukálására; számítógépes szoftverek; számítógépes játékok; CDROM játékok; audio output

játékok; játékkazetták számítógépes videó játékokhoz és videó játékgépekhez; számítógépes játékkazetták;

számítógépes játékprogramok; számítógépes játék szalagok; audio- és videó felvételek; hanglemezek; lemezek;

mozi és fényképezőgéppel készült filmek; mozgóképes filmek és videoszalagok; MP3 lejátszók; digitális
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kamerák; mobiltelefonok és mindenféle típusú vezeték nélküli telefonkészülékek és tartozékaik, beleértve

mobiltelefon előlapok; letölthető csengőhangok, zene, MP3 fájlok, grafikák, játékok és videó képek vezeték

nélküli mobil kommunikációs eszközökhöz; vezeték nélküli transzmissziós és mobil kommunikációs eszközök,

melyek lehetővé tesznek szavazást, valamint hang- és szöveges üzenetek fogadását más vezeték nélküli

kommunikációs eszközökkel; napszemüvegek/szemüvegek; képet és/vagy hangot tartalmazó mágneses

adathordozók; lézerlemezek; videolemezek, CD-lemezek; CDROM- ok; CDI-k; digitális sokoldalú lemezek

(DVD-k); szalagok; videokazetták; mozifilmeket, híreket, sport- és televíziós sorozatokat, dokumentumfilmeket,

játékvetélkedöket, animációkat, koncerteket és egyéb előadásokat tartalmazó kazetták, kártyák; memória

hordozók; interaktív CDlemezek és CD-ROM-ok; kazetták és CD-lemezek szállítására szolgáló tartók;

 számítógéppel használható interaktív elektronikus játékok.

 25    Fürdőruhák, úszódresszek;, fürdőköpenyek, köntösök; strandruházat; övek [ruházat]; rövidnadrágok, sortok;

dzsekik; kabátok; zoknik; lábbelik; bandana kendők; pulóverek; Halloween jelmezek; jelmezek; karakter

jelmezek; színpadi öltözékek; női ruhák; kesztyűk; tornanadrágok; fülvédők; nyakbavalók; pizsamák; nadrágok;

ingek; melegítő felsők; síruházat; hosszúnadrágok; napellenzők [fejfedők]; harisnyatartók, harisnyakötők; garbó

 nyakú felsők; alsóruházat; mellények; tornaruhák; fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dartsok és babák; felfújható játékok; plüss játék babák;

plüssjátékok; akciófigurák és azok tartozékai; CD-ROM-mal működő különálló videó játék berendezések,

különálló videó játék berendezések, különálló audio output játékgépek és táblajátékok; sportszerek, nevezetesen

golfütök, baseball labdák, futball labdák, lapát labdák, activity balls, gördeszkák; baseballütők;

 karácsonyfadíszek.

 35    Hirdetési és reklamszolgáltatások; hirdetési helyek értékesitése; hirdetési helyek értékesítése és bérlése

(mozi és televízió); reklámanyagok terjesztése; értekesitesi ösztönző rendszerek kialakítása, működtetése és

felügyelete; promóciós és közönségszolgálati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; filmszínházak és színházak megszerzésével, fejlesztésével és

 működtetésével kapcsolatos üzleti menedzsment szolgáltatások; társadalmi célú kampányok promóciója.

 41    Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőmüsoros szolgáltatás; animációs

filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; mozifilm szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;

információszolgáltatás szórakoztatási szolgáltatásokról különböző felhasználóknak a világhálón, az Interneten

vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmüsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok,

játékműsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő zenei koncertek:

televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadóesemények szervezése;

szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása divattal és stílussal kapcsolatban; szórakoztatással

 kapcsolatos infonnációszolgáltatás a világhálón keresztül.

 ( 210 ) M 16 03873

 ( 220 ) 2016.12.09.

 ( 731 )  Krasznai Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) GRIDVERSUM

 ( 511 ) 9    Játékprogramok; játékszoftverek; mobiltelefonokhoz való játékprogramok; letölthető vagy telepíthető

programok és kiegészítő adatok folyadékkristályos kijelzővel rendelkező kézi játékberendezésekhez,

számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, televízióhoz illeszthető játékberendezésekhez és fogyasztói

videojáték-berendezésekhez; letölthető szoftver video-, számítógépes-, mobiltelefonos és on-line játékok

fejlesztésére, tervezésére, módosítására és testreszabására; számítógépes programok video- és számítógépes

 játékokhoz.

 41    Telekommunikáción keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; játékok biztosítása kommunikációs
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eszközök útján; on-line játékok biztosítása számítógépes hálózatból, on-line mérkőzési szolgáltatások több

játékosnak; mobiltelefonnal vagy mobiltelefonon játszható játékok szolgáltatása; játékok biztosítása

mobiltelefonokhoz; játékok biztosítása számítógépekhez, folyadékkristályos kijelzővel rendelkező

 játék-berendezésekhez és televízióhoz illeszthető játék-berendezésekhez.

 ( 210 ) M 16 03963

 ( 220 ) 2016.12.16.

 ( 731 )  WOW Innovation GmbH, Düsseldorf (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Védőfolyadék felületi védőréteg létrehozására monitorok, TV-készülékek, elektronikus eszközök kijelzői,

elektronikus táblagépek érintőképernyői, mobiltelefonok, szemüvegek és/vagy üvegek védelmére; felületvédő

 folyékony anyag védőréteg létrehozására járművek szélvédőinek védelmére.

 9    Folyékony képernyővédő elektronikus eszközökhöz.

 ( 210 ) M 17 00019

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Mátészalka Város Önkormányzata, Mátészalka (HU)

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

 ( 541 ) Fényes napok

 ( 511 )  9    Hűtőmágnesek; napszemüvegek.

  11    Elemlámpák.

  14    Karkötők; kulcstartók.

  16    Matricák; fényképkeretek.

  18    Dísztáskák.

  20    Fényképkeretek; díszpárnák.

  21    Poharak; bögrék; sörnyitók.

  24    Zászlók; törölközők.

  25    Pólók; nyaksálak; nyakpántok; kötények.

  26    Kitűzők.

  34    Öngyújtók.

  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; ünnepi rendezvények szervezése;

zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények

 szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel és italszolgáltatás); vendéglátóipar; rendezvényhez termek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 00020

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Mátészalka Város Önkormányzata, Mátészalka (HU)

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

 ( 541 ) A Fény Városa
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 ( 511 )  9    Hűtőmágnesek; napszemüvegek.

  11    Elemlámpák.

  14    Karkötők; kulcstartók.

  16    Matricák; fényképkeretek.

  18    Dísztáskák.

  20    Fényképkeretek; díszpárnák.

  21    Poharak; bögrék; sörnyitók.

  24    Zászlók; törölközők.

  25    Pólók; nyaksálak; nyakpántok; kötények.

  26    Kitűzők.

  34    Öngyújtók.

  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; ünnepi rendezvények szervezése;

zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények

 szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel és italszolgáltatás); vendéglátóipar; rendezvényhez termek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 17 00023

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Restás Tibor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Italkezelési szolgáltatások; borkezelési szolgáltatások; italok tartósítása;borok tartósítása; szénsavasító,

gázbeoldó és gázeltávolító szolgáltatások borkezelési célokra; az előzőekben felsorolt célokra szolgáló gépek és

berendezések kölcsönzése; az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs

 szolgáltatások.

 41    Oktatás; szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások és

rendezvények szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk biztosítása; szövegek kiadása, (nem

 reklámcélú);könyvkiadás; szórakoztatás; mindezek elsősorban borászati, borkezelési és italkezelési területeken.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; berendezések tervezése és

fejlesztése italkezelési, borkezelési, tartósítási, szénsavasítási, gázbeoldási és gázeltávolítási területeken;

technológiai szaktanácsadás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások

 számára; élelmiszer-vegyészeti kutatás; élelmiszer-vegyészeti szolgáltatások.

A rovat 59 darab közlést tartalmaz.
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