
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  220.440

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01970

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.441

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01969

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 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 )  220.442

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01968

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.443

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01967

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).
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  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 )  220.444

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01966

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.445

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01825

 ( 220 )  2016.05.30.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  220.446

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01182

 ( 220 )  2016.04.07.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  220.447

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 00810

 ( 220 )  2016.03.07.

 ( 732 )  Forum Hungaricum Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing.

 ( 111 )  220.448

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01971

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).
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 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).

 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 )  220.449

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01972

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

  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 )  220.450

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01973

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 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).

 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 )  220.451

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01974

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

  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).
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 ( 111 )  220.452

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01975

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 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).

 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 )  220.453

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01976

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 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).

 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 )  220.454

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01977

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

  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 )  220.455

 ( 151 )  2017.01.19.
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 ( 210 )  M 16 01978

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 )  220.456

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01979

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 )  220.457

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01980

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).
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 ( 111 )  220.458

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01981

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 )  220.459

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01982

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.460

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01983

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.461

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01984

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.462

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01985

 ( 220 )  2016.06.09.
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 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 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 )  220.463

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 15 03114

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Román István, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.515

 ( 151 )  2017.02.07.

 ( 210 )  M 16 01918

 ( 220 )  2016.06.07.
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 ( 732 )  Fisselberger István, Budapest (HU)

 dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

 Meszes Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); világító növények létrehozása; világító növényi és állati

szimbiózisok létrehozása; világító víz létrehozása; világító bakteriológiai készitmények; biológiai készitmények

világító termékek kialakítására; biológiai szövetkultúrák világító együttélések kialakítására; kertészeti vegyszerek

világító növények létrehozására; világító mikroorganizmus készítmények/kultúrák; tartósítószerek világító

virágokhoz; világító virágok tartósítására szolgáló termékek; világító gumik, gyanták és műgyanták, -műanyagok,

-agar-agar, -cellulózszármazékok; világító vegyi termékek tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

felhasználásra; fénykibocsátó vegyi- és biológiai anyagok tudományos , mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

felhasználásra; világító vegyi- és biológiai anyagok tudományos , mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

felhasználásra; világító mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra;

világító ritkaföldfém-tartalmú készitmények; fotoaktív földfémek; fotoaktív alkáliföldfémek; fotoaktív szulfidok;

fotoaktív aluminátok; készitmények világító kertészeti, erdészeti, tájkertészeti, tudományos, mezőgazdasági

 felhasználásra.

 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); világító növények; világító

élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító

virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított

 virágok és növények; világító élő állatok és állatok vázai.

 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); bakteriológiai kutatás világító együttélések kialakításához;

bakteriológiai kutatás szimbiózisok és szimbiotikus kapcsolatok kialakításához; biológiai kutatás világító

együttélések kialakításához; stíldíszítés [ipari formatervezési világító effektusokhoz; világító fejlesztésekhez

 kapcsolódó tudományos kutatás; világító fejlesztésekhez kapcsolódó vegyészeti kutatás.

 ( 111 )  220.517

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01919

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  Fisselberger István, Budapest (HU)

 dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

 Meszes Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

valamennyi áru); világító akváriumi kavics; világító bevonatok [építőanyagok]; világító mészkő, márvány;
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világító művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; világító szobrok kőből, betonból vagy márványból;

világító építőelemek, épületek; világító faanyagok; világító kerti elemek; világító nyers és megmunkált kő, műkő

és egyéb kőszerű anyag (természetes és nedvesen formálható); világító lécek, lugasok; világító művészeti tárgyak

 kőből, betonból; világító üvegek.

 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) ;világító növények; világító

élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító

virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított

 virágok és növények; világító élő állatok és állatok vázai.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); világító virágokat szolgáltató, -küldő szolgálat; világító növényeket

 szolgáltató, -küldő szolgálat; világító árukat szolgáltató, -küldő szolgálat.

 ( 111 )  220.521

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01366

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  VITABON

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 111 )  220.522

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00876

 ( 220 )  2016.03.10.

 ( 732 )  Moussa Ahmed, Gödöllő (HU)

 Papp Gergely Bálint, Gödöllő (HU)

 Papp Máté Bence, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Virág, Budapest

 ( 541 )  Fricska Együttes

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

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

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

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

reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; cirkuszok; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmstúdiók; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; iskolai

szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

mentorálás; modellt ülés művészek számára; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
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show-műsarok; show-műsarok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; szakmai

újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; színházi produkciók; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok szaigáitatásai; zene

 öszzeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  220.523

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01370

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  Mazug Ponyva Bt., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

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

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  220.524

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01371

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  Meches Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Bérszámfejtés, könyvelés, számlázás.

 36    Faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás], kölcsön

 nyújtása kezességvállalás mellett.

 ( 111 )  220.525

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01247

 ( 220 )  2016.04.13.

 ( 732 )  TOP SERVICE Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Műanyag és gumi alapanyagú kellékek, főleg cipőtalpakhoz és cipősarkokhoz.
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 ( 111 )  220.526

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01248

 ( 220 )  2016.04.13.

 ( 732 )  II. Kerület Utánpótlás Futball Club, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.527

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01249

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Faragó Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Sztárba szökken

 ( 511 )  35    Reklámozás és marketing szolgáltatások; reklámozási és marketinges műsorbetétek készítése televíziós

 csatornák részére; hirdetések és reklámok készítése; digitális reklámozás házon belül és harmadik fél részére.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 111 )  220.528

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01385

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  hunTent Sátorkészítő Kereskedelmi és Szolgáltató kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Adorján-jurta

 ( 511 )   22    Sátrak.

 ( 111 )  220.529

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 02777

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  Li Haifeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  BIKEE

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

 ( 111 )  220.530

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 02491

 ( 220 )  2016.07.29.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RICHTER PregnaSelect

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  220.531

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 02067

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Formatex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek.

 ( 111 )  220.532

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01906

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Noxel Corporation, Hunt Valley, Maryland (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAX FACTOR LASH CROWN

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 ( 111 )  220.533

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01772

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  DOMINO'S IP HOLDER LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

 ( 740 )  SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DOMINO'S PIZZA

 ( 511 )  35    On-line rendelésszolgáltatás elvitelre árusító éttermek és kiszállítás területén; franchise szolgáltatások,

nevezetesen üzletvezetési segítségnyújtás felajánlása éttermek, elvitelre árusító éttermek és házhozszállítást

 vállaló éttermek létrehozásához és működtetéséhez.

 ( 111 )  220.534

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 15 02407

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  Mentes Norbert, Sopron (HU)

 ( 541 )  HUNGARICA

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Zenekari szolgáltatás.

 ( 111 )  220.535

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00993

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.536

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00994

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.537

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00879

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  Unisil Hungary Szilikongyártó Kft 100%, Budapest (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).

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).

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  220.538

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01003

 ( 220 )  2016.03.23.
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 ( 732 )  Urban Beer Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csetneki Attila ügyvéd, Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Dóczi Tamás,Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  "Budapest igazi íze"

 ( 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).

 ( 111 )  220.539

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 01009

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Liu Lingli, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Esernyő; napernyő.

  25    Esőkabát.

 ( 111 )  220.540

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00877

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  MUAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbás Péter, Dunaújváros

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

  31    Élő virágok.

  44    Virágkötészet.

 ( 111 )  220.541

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00875

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  BRIKETT IMMO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  prosolin

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

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

 ( 111 )  220.543

 ( 151 )  2017.01.27.

 ( 210 )  M 16 00991

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.544

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01850

 ( 220 )  2016.05.31.

 ( 732 )  Viva Media GmbH, Berlin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COMET

 ( 511 ) 9    Hang-, video- és adat rögzítésére és másolására szolgáló készülékek hangok és/vagy képek tárolására,

rögzítésére, továbbítására és másolására; számítógép szoftver; számítógépes játékok; CD-ROM játékok;

hangkimenetes játékok; játékkazetták számítógépes video játékokhoz és video kimenetes játékgépekhez;

számítógépes játékkazetták; számítógépes játékprogramok; szalagon rögzített számítógépes játékprogramok;

hang- és videofelvételek; hanglemezek; felvételek; mozi- és fényképészeti filmek; mozgógépes filmek és

videokazetták; MP3 lejátszók; digitális kamerák; mobiltelefonok és valamennyi típusba tartozó vezeték nélküli

mobil telefon berendezések és kiegészítők beleértve mobiltelefon előlapok; csengőhangok, melyek magukban

foglalnak letölthető csengőhangokat, zenét, MP3-as fájlokat, grafikákat, játékokat és video képeket vezeték

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

amelyek alkalmasak szavazásra, valamint hang- és szöveges üzenetek fogadására más vezeték nélküli mobil

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

adathordozók; lézerlemezek; videolemezek, kompaktlemezek; CDROM-ok; CD-i-k; DVD-k; szalagok;

videokazetták; mozgóképes filmeket, újságokat, sport- és televízió sorozatokat, dokumentumfilmeket,

játékshow-kat, rajzfilmeket, koncerteket és egyéb előadásokat ábrázoló kazetták, kártyák; memóriahordozók;

interaktív kompaktlemezek és CDROM- ok; hordozható tokok kazettákhoz és kompakt lemezekhez; interaktív

 elektronikus játékok számítógépes használatra.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felületek eladása; hirdetési felületek kölcsönzése; hirdetési

felületek (mozi és televízió) eladása és kölcsönzése; reklámterjesztés; értékesítési és ösztönző prograrnak

szervezése, működtetése és felügyelete; népszerűsítő és közönségszolgálati szolgáltatások; reklámanyagok

terjesztése; mozik és színházak megvásárlásával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos üzleti

 menedzsment; segítő célú kampányok promóciója.

 41    Vidámparki szórakoztató szolgáltatások és attrakciók, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgáltatások,

rádió- és televízió prograrnak készítése; film és élő szórakoztató műsorok készítése; animációs rajzfilmek és tv
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műsorok készítése; filmstúdió és televíziós stúdió szolgáltatások; szórakoztató mozifilm és televíziós

szórakoztatás, élő szórakoztató műsorok és show-k, könyv-, magazin- és folyóirat kiadás; adatszolgáltatás

bejelentő szórakoztató szolgáltatásairól több felhasználónak a világhálón, az interneten vagy egyéb online

adatbázison keresztül; táncos show-k, zenei show-k és videó díjátadó műsorok készítése; élőben közvetített vagy

később felvételről sugárzott kabarék, játék show-k és sportesemények lebonyolítása élő közönség előtt; élő zenei

koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutatók, zenei és televíziós díjátadó események szervezése; stílussal és

divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos

 információszolgáltatás globális számítógép hálózaton keresztül.

 ( 111 )  220.545

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01846

 ( 220 )  2016.05.31.

 ( 732 )  AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás és lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  220.546

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01584

 ( 220 )  2016.05.07.

 ( 732 )  Nagyné Lengyel Györgyi, Csömör (HU)

 Balázs-Fülöp Emese, Budapest (HU)

 Kis László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szép vagy Mami!

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

 ( 111 )  220.547

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01581

 ( 220 )  2016.05.06.

 ( 732 )  Tóth Árpád, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tiszavirág

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.548

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01577

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 )  Karaofitt

 ( 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 tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.549

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01075

 ( 220 )  2016.03.30.

 ( 732 )  Soup-r kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SOUP CULTURE

 ( 511 )   41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

  42    Vendéglátóipari egységek tervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátóipar; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás;

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás

 szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 111 )  220.550

 ( 151 )  2017.01.30.

 ( 210 )  M 16 01073

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Zheng Guoxi, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 ( 111 )  220.551

 ( 151 )  2017.01.30.
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 ( 210 )  M 16 00579

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Film & Mini Pets Bt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Állati takarmányok; állati takarmány készítmények; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet

formájában; táplálékok házi kedvenceknek; táplálék házi kedvenceknek; rágcsálnivaló táplálék házi

 kedvenceknek.

 ( 111 )  220.554

 ( 151 )  2017.02.01.

 ( 210 )  M 16 00995

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.557

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02008

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ZIMPAX

 ( 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 )  220.558

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02009

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ENTEROBENE

 ( 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 )  220.559
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 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02010

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  DOLOBENE

 ( 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 )  220.560

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02003

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  MASSIDRON

 ( 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 )  220.561

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02004

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  MYOCET

 ( 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 )  220.562

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02005

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  NAZREC

 ( 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 )  220.563

 ( 151 )  2017.02.02.
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 ( 210 )  M 16 02006

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  PIRABENE

 ( 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 )  220.564

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02007

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  SPIRON

 ( 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 )  220.565

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02002

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  LEUCOVORIN

 ( 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 )  220.566

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01086

 ( 220 )  2016.03.30.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök, söralapú koktélok.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 4. szám, 2017.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M361



 ( 111 )  220.567

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01586

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  Krassza és Társai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krassza György József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Étel- és italfeldolgozó és -előkészítő gépek és berendezések.

  11    Étel és ital készítéséhez főző, melegítő, hűtő és feldolgozó berendezések.

 32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; nem állati eredetű tejek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.568

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01721

 ( 220 )  2016.05.20.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  220.569

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01856

 ( 220 )  2016.05.31.

 ( 732 )  Bertvil Hungary Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wash & Vau

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.570

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01858

 ( 220 )  2016.06.01.

 ( 732 )  Kovács Gábor, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; vetőmagok, élő növények; gyep, természetes; pázsit.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  220.571

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01863

 ( 220 )  2016.06.01.

 ( 732 )  ODÚ-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.572

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 02444

 ( 220 )  2016.07.26.

 ( 732 )  Szennovitz Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Napenergiát hasznosító, elektromos áramot termelő berendezések, napelemek, napmodulok, napenergia

 panelek és ezek alkatrészei.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, vállalat-képviselet napenergia termelésével és szolgáltatásával

 kapcsolatban.

  37    Napenergia rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  220.573

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01926

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  Bácsi Tészta Tésztagyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hetényi Csaba, Kunbaja

 ( 541 )  Aranyfazék Merőben finomabb.

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 111 )  220.574

 ( 151 )  2017.02.02.
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 ( 210 )  M 16 01155

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  Tóth János, Nána (SK)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  220.575

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 01271

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft., Érpatak (HU)

 ( 541 )  Prince d' OR Brandy

 ( 511 )   33    Brandy.

 ( 111 )  220.576

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 210 )  M 16 00721

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóirat, felsőoktatási kiadvány.

 ( 111 )  220.577

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01349

 ( 220 )  2016.04.19.

 ( 732 )  Piller András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Eszter Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftver.

  43    Vendéglátás.

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

 és állatok részére.
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 ( 111 )  220.578

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01610

 ( 220 )  2016.05.11.

 ( 732 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  220.579

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01611

 ( 220 )  2016.05.11.

 ( 732 )  Zene Nélkül Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pappa pia

 ( 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).

 ( 111 )  220.580

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01474

 ( 220 )  2016.04.29.

 ( 732 )  Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógycukor.

  30    Édesítőszerek (természetes).

 ( 111 )  220.581

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01745

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  SynergoLAB Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők;főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; humán
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étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények;

 vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  220.582

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01272

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft., Érpatak (HU)

 ( 541 )  Jaroszlav Vodka

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 111 )  220.583

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01391

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 ) BFTK Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDAPEST KÁRTYA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.584

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01889

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Vision-Software Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Peszlen Zoltán, 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.

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

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

 ( 111 )  220.585
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 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01793

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  SAVIMET Kft., Szombathely (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).

 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 )  220.586

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01792

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  SAVIMET Kft., Szombathely (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).

 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 )  220.587

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01791

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  SAVIMET Kft., Szombathely (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
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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).

 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 )  220.588

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01790

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  SAVIMET Kft., Szombathely (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).

 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 )  220.589

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01800

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Normbenz Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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 )  220.590

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 02076

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)
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 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 111 )  220.591

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01933

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  MBH Magyar Biomassza Hasznosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kató Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Alom állatoknak; alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; macska- és kisállat alom; szalma alom.

 ( 111 )  220.592

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01797

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  Kecskés Zoltán EV., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák és bőröndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  220.593

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01796

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  Kecskés Zoltán EV., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák és bőröndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  220.594

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 210 )  M 16 01799

 ( 220 )  2016.05.26.
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 ( 732 )  Normbenz Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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 )  220.595

 ( 151 )  2017.02.07.

 ( 210 )  M 16 04011

 ( 220 )  2010.09.29.

 ( 732 )  Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd., Jiang Gan Zone, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Lámpák; zseblámpák, elektronikus világítókészülékek és berendezések; világítótestek gépjárművekhez;

projektorlámpák; reflektorok; elektromos lámpák karácsonyfákhoz;acetilén égők; elektromos főzőeszközök;

 zsebmelegitők.

 ( 111 )  220.596

 ( 151 )  2017.02.07.

 ( 210 )  M 16 00022

 ( 220 )  2016.01.05.

 ( 732 )  Kovács Dóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  220.597

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 01934

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  GreenGo Car Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Michaletzky Bálint, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

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

készülékek; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes

 szoftverek.

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

  39    Gépjárművekkel kapcsolatos carsharing (autómegosztó) és e-carsbaring szolgáltatások.

 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 )  220.598

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02013

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  AZILECT

 ( 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 )  220.599

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02610

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH Nativa

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  220.600

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02059

 ( 220 )  2016.06.14.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  220.601

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02056

 ( 220 )  2016.06.14.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  medistus

 ( 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;
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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.

 ( 111 )  220.602

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02030

 ( 220 )  2016.06.12.

 ( 732 )  Kosár Krisztián Árpád, Budapest (HU)

 ( 541 )  B.A.R.F

 ( 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).

 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).

 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 )  220.603

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02025

 ( 220 )  2016.06.10.

 ( 732 )  Horváth Alexandra, Dunaújváros (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; bevont torták; cukrászsütemények; édességek; péksütemények;

pohárdesszertek; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; sütemények, cukrászsütemények, torták és

 kekszek (aprósütemények); tortadíszek; torták.

 ( 111 )  220.604

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02024
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 ( 220 )  2016.06.10.

 ( 732 )  TOOL-KER Bt., Kecskemét (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 8    Kézi szerszámok, fúrók, fűrészlapok, menetszerszámok, körkivágók, reszelők, ráspolyok, kalapácsok, fogók,

satuk, szorítók, fűrészek, villáskulcsok, imbuszkulcsok, torxkulcsok, dugókulcsok csőkulcsok, faipari kézi

szerszámok, szikék, pengék, ollók, erővágók, csavarhúzók, építőipari szerszámok, jelölő eszközök, lyuk jelölő

 eszközök, kerti szerszámok, csavarhúzók, bit hegyű csavarhúzók.

9    Mérőeszközök, mérőszalagok, mérőlécek, mérőrudak, vízszintezők, vízmértékek, derékszögek, vonalzók,

 ácsvonalzók, védő eszközök.

 35    Kézi szerszámok, faipari kéziszerszámok, építőipari szerszámok, kerti szerszámok, szerszámkulcsok,

 mérőeszközök, védő eszközök kereskedelme.

 ( 111 )  220.605

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02021

 ( 220 )  2016.06.10.

 ( 732 )  LAHA Facility Ltd. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarczay Áron, Budapest

 ( 541 )  ECOWIAN

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.606

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02015

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  FLUTIRIN

 ( 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 )  220.607

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02016

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  FURON

 ( 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 )  220.608

 ( 151 )  2017.02.08.
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 ( 210 )  M 16 01878

 ( 220 )  2016.06.02.

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

 ( 541 )  TERROSA

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 111 )  220.609

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 01127

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Smarthome

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.610

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02017

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  HEPARIBENE

 ( 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 )  220.611

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02157

 ( 220 )  2016.06.23.

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 541 )  ötpróba Tokióba

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.612

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02012

 ( 220 )  2016.06.09.
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 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ATENOBENE

 ( 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 )  220.613

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02011

 ( 220 )  2016.06.09.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ADIMET

 ( 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 )  220.614

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02057

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  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;
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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

[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.

 ( 111 )  220.615

 ( 151 )  2017.02.08.

 ( 210 )  M 16 02019

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 111 )  220.618

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01898
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 ( 220 )  2016.06.06.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  POPLART

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; adatkutatás számítógép fájlokban mások

számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes nyilvántartások

 kezelése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; csomagolás tervezési szolgáltatások; honlap dizájn

tanácsadás; ipari formatervezés; grafikai szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

 technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  220.619

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01365

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest

  

( 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 )  220.620

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01364

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest
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( 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 )  220.621

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01362

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  Bükkszegi Anett, Hajós (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Géza, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Csiliolaj.

 ( 111 )  220.622

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01360

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  Bükkszegi Anett, Hajós (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Géza, Szeged

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Csiliolaj.

 ( 111 )  220.623

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01904

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Xu Jian Li, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.624

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01901

 ( 220 )  2016.06.03.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 )  Tippmix-Fogadópont

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

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

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

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  220.625

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01899

 ( 220 )  2016.06.06.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; adatkutatás számítógép fájlokban mások

számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes

adatbázisokba valórendezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes nyilvántartások

 kezelése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; csomagolás tervezési szolgáltatások; honlap dizájn

tanácsadás; ipari formatervezés; grafikai szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

 technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  220.626

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02045

 ( 220 )  2016.06.13.

 ( 732 )  Tóth Tamás Csaba, Barcs (HU)

 Tóth Tamás Csabáné, Barcs (HU)

 ( 740 )  dr. Novák Tamás, Budapest
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( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  220.627

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02044

 ( 220 )  2016.06.13.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOL Petrolkémia

 ( 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.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 17    Flexibilis csövek, vezetékek, tömítők és ezekhez tartozó szerelvények, többek között szelepek nem fémből;

tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok; szigetelő- és védőanyagok, eszközök; más osztályokba nem tartozó

feldolgozatlan anyagok, nem meghatározott használatra, nevezetesen poliészter, ásványi szálak, elasztomerek,

szintetikus és kompozit anyagok (nevezetesen szénszál, cellulóz-acetát, üvegszál és üveggyapot, öntött nylon

gyártásban való használatra, vagy szálak nem textilekhez; védőruházat és eső elleni védőruházat gyártásához

használt szintetikus mikroporózus lapok; mikroporózus, mesterséges szalagok védőruházat gyártásához; önkenő,

öntött nylon gyártásban való használatra; viszkózlemezek nem csomagolási célokra; viszkózfóliák (félkész)

termékek; kerámiaszálas fonalak (nem textilipari célokra); cellulóz, szintetikus gyantákkal impregnált szálak;

félig feldolgozott szintetikus gyanták; félig feldolgozott műanyagok; kész vagy félkész, ebbe az osztályba tartozó

anyagokból készült termékek meghatározott használatra, nevezetesen: öntőformák, lökésgátló és csomagoló

anyagok, rezgéscsillapítók, dekorációs termékek csillámból és gumiból; műanyag dekorfóliák, mint félkész

termékek; burkolatok; állványok, kapcsolóelemek és távtartók (felhasználó által meghatározandó); membránok és

félik feldolgozott szintetikus szűrőanyagok; ragasztóanyagok, ragasztóeszközök és tapaszok; kuplung- és

fékbetétek; gumiabroncs helyreállító és javító anyagok; korróziógátló szalag; virágdíszekhez használt hab/bázis;

fóliahegesztő, üvegszalagok, jelölőszalag, gumitasak; gumi védőeszközök; azbeszt elleni védőpajzsok;

gumiszalagok; gumifogantyúk és -párnák; forrasztáshoz használt műanyag szálak; műanyag dugók, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

 20    Nem-fém cikkek, nevezetesen kikötőbóják, zárak és kulcsok, ajtó, kapu és ablak tartozékok, szelepek,

szorítók, kereplők, csipesz, kapocs, csatlakozók és szerelvények, ventilátorok, csapóajtók/fedelek, fogantyúk és

korlátok, csuklópántok/zsanérok, akasztók és vállfák, azonosító karszalagok, formák és formázók, zászlótartók,

dugaszok, védőelemek és támasztékok, orsók, támasztórudak, gyűrűk, rudak, fűrészbakok, mosogatóbetétek,

távtartók, mozgatóbetétek, lépcsőszerelvények, rugók, hosszabbító tálcák, lécek, cölöpök és oszlopok,

tapadókorongok, függesztősínek, címkék, feszítők, sátoralkatrészek, zsebkendőtartók, tálcák, az osztályba tartozó

szobrok, figurák, műalkotások, díszek és dekorációk, bútorok és lakberendezési tárgyak, házak és fekhelyek

állatoknak, az osztályba tartozó feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok, nem meghatározott célokra,

nevezetesen: borostyánkő, állati testrészek, tajték, növényrészek, tárolók és ezekhez való fedők, létrák és
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mozgatható lépcsők nem fémből, display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák nem fémből, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

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

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  220.628

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02042

 ( 220 )  2016.06.13.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOL Petrochemicals

 ( 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.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 17    Flexibilis csövek, vezetékek, tömítők és ezekhez tartozó szerelvények, többek között szelepek nem fémből;

tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok; szigetelő- és védőanyagok, eszközök; más osztályokba nem tartozó

feldolgozatlan anyagok, nem meghatározott használatra, nevezetesen poliészter, ásványi szálak, elasztomerek,

szintetikus és kompozit anyagok (nevezetesen szénszál, cellulóz-acetát, üvegszál és üveggyapot, öntött nylon

gyártásban való használatra, vagy szálak nem textilekhez; védőruházat és eső elleni védőruházat gyártásához

használt szintetikus mikroporózus lapok; mikroporózus, mesterséges szalagok védőruházat gyártásához; önkenő,

öntött nylon gyártásban való használatra; viszkózlemezek nem csomagolási célokra; viszkózfóliák (félkész)

termékek; kerámiaszálas fonalak (nem textilipari célokra); cellulóz, szintetikus gyantákkal impregnált szálak;

félig feldolgozott szintetikus gyanták; félig feldolgozott műanyagok; kész vagy félkész, ebbe az osztályba tartozó

anyagokból készült termékek meghatározott használatra, nevezetesen: öntőformák, lökésgátló és csomagoló

anyagok, rezgéscsillapítók, dekorációs termékek csillámból és gumiból; műanyag dekorfóliák, mint félkész

termékek; burkolatok; állványok, kapcsolóelemek és távtartók (felhasználó által meghatározandó); membránok és

félik feldolgozott szintetikus szűrőanyagok; ragasztóanyagok, ragasztóeszközök és tapaszok; kuplung- és

fékbetétek; gumiabroncs helyreállító és javító anyagok; korróziógátló szalag; virágdíszekhez használt hab/bázis;

fóliahegesztő, üvegszalagok, jelölőszalag, gumitasak; gumi védőeszközök; azbeszt elleni védőpajzsok;

gumiszalagok; gumifogantyúk és -párnák; forrasztáshoz használt műanyag szálak; műanyag dugók, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

 20    Nem-fém cikkek, nevezetesen kikötőbóják, zárak és kulcsok, ajtó, kapu és ablak tartozékok, szelepek,

szorítók, kereplők, csipesz, kapocs, csatlakozók és szerelvények, ventilátorok, csapóajtók/fedelek, fogantyúk és

korlátok, csuklópántok/zsanérok, akasztók és vállfák, azonosító karszalagok, formák és formázók, zászlótartók,

dugaszok, védőelemek és támasztékok, orsók, támasztórudak, gyűrűk, rudak, fűrészbakok, mosogatóbetétek,

távtartók, mozgatóbetétek, lépcsőszerelvények, rugók, hosszabbító tálcák, lécek, cölöpök és oszlopok,

tapadókorongok, függesztősínek, címkék, feszítők, sátoralkatrészek, zsebkendőtartók, tálcák, az osztályba tartozó

szobrok, figurák, műalkotások, díszek és dekorációk, bútorok és lakberendezési tárgyak, házak és fekhelyek

állatoknak, az osztályba tartozó feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok, nem meghatározott célokra,

nevezetesen: borostyánkő, állati testrészek, tajték, növényrészek, tárolók és ezekhez való fedők, létrák és

mozgatható lépcsők nem fémből, display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák nem fémből, valamint a

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 4. szám, 2017.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M382



 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

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

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  220.629

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01905

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  AGRORISK Bizosítás-közvetítő és Szolgáltató Kft., Gesztely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Becslések biztosítások megkötéséhez; biztosítás [mezőgazdaság területén]; biztosítási díjak kiszámítása;

biztosítási garancia; biztosítási igényfelmérés; biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; biztosítási kárbecslés; biztosítási kárigények feldolgozása és rendezése; biztosítási kockázatkezelés;

biztosítási követelések megállapítása; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése; biztosítási

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügyintézés; biztosításkötéssel kapcsolatos szolgáltatások;

biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítások megkötése; biztosítások

megkötésével kapcsolatos szaktanácsadás; biztosítással kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; biztosítással

 kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  220.631

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02479

 ( 220 )  2016.07.28.

 ( 732 )  SOREMARTEC S.A., Findel (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukrászsütemény és édességek; aprósütemények, kekszek; sütemények; töltött piskóták, piskóta tészták;

 csokoládétermékek, fagylaltok és jégkrémek.

 ( 111 )  220.632

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02193

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Jármitészta Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  JÁRMITÉSZTA

 ( 511 )   30    Száraztészták.

  35    Reklám és marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások száraztészták vonatkozásában.

 ( 111 )  220.633

 ( 151 )  2017.02.09.
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 ( 210 )  M 16 02187

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Élményliget Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Péter, Budapest

 ( 541 )  Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj

 ( 511 )  18    Ernyők, esernyők; hátizsákok; kézitáskák; kofferek [kis utazóládák]; kulcstokok; napernyők; névjegytartók,

 kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; táskák; útitáskák.

 25    Cipők; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; gallérok

[ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; műbőr

ruházat; női ruhák; övek [ruházat]; pólók; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sportcipők; sportlábbelik; sportmezek;

 szemellenzők [fejfedők]; tornacipők; tornaruházat; zoknik.

 41    Fogadások tervezése [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

 testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  220.634

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 02046

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  EXIM HOLdiNG a.s., Prague (CZ)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Utazásszervezéshez kapcsolódó hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai szolgáltatások.

  39    Utasok szállítása; utazásszervezés.

 41    Utazásszervezéshez kapcsolódó oktatás; utazásszervezéshez kapcsolódó oktatás biztosítása;

 utazásszervezéshez kapcsolódó szórakoztatás; utazásszervezéshez kapcsolódó sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  220.636

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 02196

 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 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)

 ( 111 )  220.637

 ( 151 )  2017.02.09.
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 ( 210 )  M 16 01131

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Okos 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).

 ( 111 )  220.638

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02349

 ( 220 )  2016.07.14.

 ( 732 )  Mega Diéta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.639

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02023

 ( 220 )  2016.06.10.

 ( 732 )  TOOL-KER Bt., Kecskemét (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Bilincsek, lakatok, zárak fémből.
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8    Kézi szerszámok, fúrók, fűrészlapok, menetszerszámok, körkivágók, reszelők, ráspolyok, kalapácsok, fogók,

satuk, szorítók, fűrészek, villáskulcsok, imbuszkulcsok, torxkulcsok, dugókulcsok csőkulcsok, faipari kézi

szerszámok, szikék, pengék, ollók, erővágók, csavarhúzók, építőipari szerszámok, jelölő eszközök, lyuk jelölő

 eszközök, kerti szerszámok, csavarhúzók, bit hegyű csavarhúzók.

 35    Kézi szerszámok, faipari kéziszerszámok, építőipari szerszámok, kerti szerszámok, szerszámkulcsok,

 mérőeszközök, védő eszközök kereskedelme.

 ( 111 )  220.640

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01601

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Winelovers

 ( 511 )   33    Borok.

 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 )  220.641

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01130

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Okosotthon

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.642

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01761

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  DON BOSCO Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás); cukrászdák, fagyizók.

 ( 111 )  220.643

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01010

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Dcont NEMERE

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  220.644

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02609

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH Pilis

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  220.645

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02607

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH Zemplén

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  220.646

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01121

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marina City

 ( 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).
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 ( 111 )  220.647

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01132

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Okos Otthonok

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.648

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01870

 ( 220 )  2016.06.01.

 ( 732 )  Beta Blue Kft, Göd (HU)

 ( 740 )  Báli Péter, Göd

  

( 546 )

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

 mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések.

 ( 111 )  220.649

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02160

 ( 220 )  2016.06.23.

 ( 732 )  Interaktív Bt, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szücs Roland, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Textiltáskák, szatyrok árucsomagolásra [borítékok, tasakok].

 25    Felsőruházat; férfi felsőruházat; lányka felsőruházat; női felsőruházat; textil fejkendők; bodyk [ruházat]; fiú

 ruházat; férfi ruházat; nyomtatott pólók; pólóingek; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók.

  40    Pólónyomás, pólónyomtatás.

 ( 111 )  220.651
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 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01600

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vinoport

 ( 511 )   33    Borok.

 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 )  220.652

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01129

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Okosotthonok

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.653

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01777

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  Novartis AG., Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SAXOTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, nevezetesen antidiabetikumok.

 ( 111 )  220.654

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01128

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Smarthomes

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.655

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02608

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH Kékes

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  220.656

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02188

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Élményliget Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Ernyők, esernyők; hátizsákok; kézitáskák; kofferek [kis utazóládák]; kulcstokok; napernyők; névjegytartók,

 kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; táskák; útitáskák.

 25    Cipők; fejferlők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; gallérok

[ruházat]; harisnyák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; műbőr

ruházat; nőiruhák; övek [ruházat]; pólók; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sportcipők; sportlábbelik; sportmezek;

 szemellenzők [fejfedők]; tornacipők; tornaruházat; zoknik.

 41    Fogadások tervezése [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

 testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  220.657

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 02167

 ( 220 )  2016.06.24.

 ( 732 )  BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsuzsa Klaudia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete;

 lakások bérbeadása.

 41    Bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; élő előadások bemutatása;

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  220.658

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 16 01778

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  Novartis AG., Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VILSPOX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, nevezetesen antidiabetikumok.

 ( 111 )  220.659

 ( 151 )  2017.02.09.

 ( 210 )  M 15 00679

 ( 220 )  2015.03.09.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Házépítő

 ( 511 )   19    Cementek.

 ( 111 )  220.663

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01367

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  dr. Szűcs Ákos Imre, Budajenő (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Vitalma

 ( 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru),

 kivéve gyógyszerészeti készítmények fogászati felhasználásra, fogrögzítő anyagok és fogászati viasz.

 ( 111 )  220.664

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01495
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 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  Merlini David, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 (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 )  220.665

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01503

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Ji Xiuxiu, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Világító berendezés és tartozékai.

 ( 111 )  220.667

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01506

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  BalaBit S.A., Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)

 ( 740 )  dr. Kiss Domonkos, ügyvéd; Szabó, Kelemen és Társai 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).

 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).

 ( 111 )  220.668
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 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01507

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  BalaBit S.A., Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)

 ( 740 )  dr. Kiss Domonkos ügyvéd; Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  syslog-ng

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  220.669

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01924

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  BHE Innovációs és Befektetési Kft. 100%, Budapest (HU)

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

  

( 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).

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).

 ( 111 )  220.671

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01916

 ( 220 )  2016.06.06.
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 ( 732 )  Bajáki Ede, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  glady

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.672

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01629

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott amerikai mogyoró; aszalt kókuszdió; datolya; feldolgozott magvak, napraforgó magvak;

 pálmamag olaj táplálkozási használatra; pálmaolaj.

 30    Chips, karamellák; kenyér; kenyér, kovász nélkül; kétszersültek, kekszek; sültkukorica; mézeskalács;

 pattogatott kukorica; gabona alapú snack ételek; rizsalapú snack ételek.

  31    Déligyümölcsök; dió; kókuszdió; kukorica; gabonamagvak; vetőmagvak; mogyoró.

 ( 111 )  220.674

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01116

 ( 220 )  2016.04.03.

 ( 732 )  Viatlon International Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Finta Gábor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  220.675

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01117

 ( 220 )  2016.04.03.

 ( 732 )  Viatlon International Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Finta Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
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 ( 111 )  220.676

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01925

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Agrobiosfer, s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

 cserzőanyagok; kötőanyagok ipari használatra.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; magvak; élő

 növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 35    Hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; reklámozás; reklámozás, hirdetés,

beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és

újságokban; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; termékbemutatók és termék megjelenítési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  220.677

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 02124

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Meda AB, Solna (SE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACILIB

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

 gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra kialakított dietetikus ételek és anyagok; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  220.678

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 02480

 ( 220 )  2016.07.27.

 ( 732 )  Fesztiválakadémia Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kokas Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.679
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 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01909

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Horváth József Ferenc, Orosháza (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.680

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01912

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Real Aqua Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Vida Renátó, Kiskunfélegyháza

 ( 541 )  Pille

 ( 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 )  220.681

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01914

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Bajáki Ede, Kecskemét (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).

 ( 111 )  220.682

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01915

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Bajáki Ede, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  220.683

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01502

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Ji Xiuxiu, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Világító berendezés és tartozékai.

 ( 111 )  220.686

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01630

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A gyengédség bennünk rejlik

 ( 511 )  30    Csokoládé, nem gyógyhatású édességek, csokoládés édességek, fagylaltok, nevezetesen jégkrémek,

 fagyasztott édességek és desszertek; hűtött édességek és desszertek; csokoládékrémek.

 ( 111 )  220.687

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01496

 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  BHE Robottechnológiai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdős Ádám, Budapest

  

( 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).

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  220.688

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01377

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., 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).

 ( 111 )  220.689

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01253

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Wish Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Vass László, Vass Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  220.690

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01118

 ( 220 )  2016.04.03.

 ( 732 )  Viatlon International Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Finta Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  220.691

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01910

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Horváth József Ferenc, Orosháza (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.692

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 02038

 ( 220 )  2016.06.13.

 ( 732 )  Nagy Róbert, Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Balázs & Bács 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.

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

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

 ( 111 )  220.693

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 02037

 ( 220 )  2016.06.10.

 ( 732 )  Barkaszi Dóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; anyagok

művészek részére; csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.694

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 02036

 ( 220 )  2016.06.13.
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 ( 732 )  Kozák Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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)

 energiaitalok.

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.695

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 02035

 ( 220 )  2016.06.13.

 ( 732 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok, energiaitalok, limonádé, szénsavas ital, gyümölcslé.

  33    Szeszes ital, kávélikőr, likőr, alkoholos, eszencia, égetett szeszes ital, gyümölcstartalmú alkoholos ital, bor.

  35    Alkohol tartalmú és alkohol mentes italok kereskedelme.

 ( 111 )  220.696

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01895

 ( 220 )  2016.06.03.

 ( 732 )  The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen apartmanok, lakások, társasházak, időben megosztott

használati joggal rendelkező ingatlanok, villák, nyaralók és mindenféle ingatlanok, valamint a hozzá tartozó

berendezések és felszerelések fejlesztésével, vételével, eladásával, lízingelésével, finanszírozásával, kezelésével,

üzemeltetésével, bérbeadásával, promóciójával, közvetítésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanközvetítés;

ingatlantulajdonkezelés, hitelbérlet, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; bankkártyaszolgáltatások;

 hitelkártyák kibocsátása; jótékonysági célú gyűjtések és adományok.

 43    Szállodai szolgáltatások; éttermi, vendéglátási, bár és koktélbár szolgáltatások; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; általános célú létesítmények biztosítása találkozók, konferenciák, kiállítások

céljára; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra;

 valamint szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 111 )  220.697

 ( 151 )  2017.02.13.
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 ( 210 )  M 16 01887

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú Szervezet, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Gerendy Zoltán István, Budapest

 ( 541 )  BYC

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  220.698

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01347

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Finucci Racing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamásy Dávid, Budapest

 ( 541 )  Finucci

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás, étterem, büfé.

 ( 111 )  220.699

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01230

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Demokratikus Koalíció, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós

 reklámozás.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú

információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai érdekképviselet; összejövetelek szervezése; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és

közvetítés társadalmi vitákban, jogi dokumentumok készítése és jogi kutatás, véleményformáló klubok

 szervezése.

 ( 111 )  220.700
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 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 02329

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  Eisenberger Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  FOTOLLA

 ( 511 )  18    Táskák; fotós táskák; aktatáskák; hátizsákok; kézitáskák; kofferek; oldaltáskák; piperetáskák; ruhatáskák

 utazáshoz; sporttáskák; standtáskák; utazótáskák; útitáskák; zsákok hegymászóknak és táborozóknak.

 41    Fényképészet; fotóriportok készítése; oktatás, oktatási vizsgáztatás, szemináriumok szervezése,

 lebonyolítása a fényképészet területén.

 ( 111 )  220.701

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 00110

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 ) Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus

 Szakszervezete, Budapest (HU)

 Magyar Orvosi Kamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szende László, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal

 ( 511 )   45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.702

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 02040

 ( 220 )  2016.06.13.

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek; sajtok, krémsajtok; tejtermékalapú szendvicskrémek; növényi olaj vagy zsír tartalmú

 kenhető élelmiszertermékek, szendvicskrémek, sajtkrémek.

 ( 111 )  220.703

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01206

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Pátkai Rozina, Budapest (HU)

 ( 541 )  MINKA

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység, szórakoztatás, zenekarok szolgáltatásai.

 ( 111 )  220.705

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 00827

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  OPEN HOUSE Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  "Bízza profikra ingatlanügyeit!"

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.706

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01331

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf (AT)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi üzletek szervezésének és vezetésének optimalizására vonatkozóan; üzleti

adminisztráció; irodai munkák; bolti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárlóutcák üzleti adminisztrációja;

bevásárlóközpontban nyújtott szolgáltatások, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatása, marketing; a napi

működés szervezése és koordinálása és segítségnyújtás a bevásárlóközpontokban, nevezetesen reklámcélú

rendezvények szervezése és lebonyolítása; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi üzletek és bevásárló

központok és komplexumok ügyvezetésénél; piacelemzés készítése kiskereskedelmi célokra; üzleti tanácsadó

szolgáltatások termékek kiskereskedelmi eladása és forgalmazása területén; reklámszövegek publikálása;

segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben kiskereskedelmi üzletek

és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfélszerzés és ügyfélhűség promóciója

reklámlevél útján; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladások és promóciós programok szervezése,

megvalósítésa és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és végrehajtása (eladásösztönzés);

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladás

támogatói célokra nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélokra; rádiós reklámozás;

kirakatrendezés; reklámterjesztés; reklámszövegek írása; üzletegységek, üzletközpontok és üzletházak

reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; termékminták,

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

reklámterjesztés; hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és bevásárló

központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós és reklám célú árubemutatás;

kereskedelmi ügyletek közvetítése és megkötése, e-kereskedelem keretében is; kereskedelmi és gazdasági

kapcsolatok előkészítése, az interneten is; eladási, értékesítési promóciók; termékek értékesítési promóciója

üzletegységekben; üzletközpontokban és üzletházakban; ruházati cikkek, lábbelik és divatkiegészítők

kiskereskedelme; háztartási textíliák, fürdőszobai textíliák, ágyneműk és ágytakarók kiskereskedelme; táskák,

kázitáskák, pénztárcák és bőrruházat, bőrből készült kesztyűk kiskereskedelme; ékszerek, ékszerutánzatok, órák

és karórák kiskereskedelme; sporttermékek és sportfelszerelések kiskereskedelme; drogériai termékek és

illatszerek kiskereskedelme; bútorok, világító berendezések és lakberendezési tárgyak kiskereskedelme; konyhai

eszközök, porcelánáru, üvegáru, evőeszközök, edények, serpenyők és főzőedények kiskereskedelme;

szemüvegek, napszemüvegek és optikai cikkek kiskereskedelme; ruházati cikkek csecsemők és gyermekek

számára, játékok csecsemők, kisgyermekek és gyermekek számára, gyerekkocsik, sport babakocsik, magas

székek gyermekeknek, gyerekülések, autós biztonsági ülések csecsemők és gyermekek számára, higiéniai cikkek

csecsemők és kisgyermekek számára, bébi- és csecsemőételek és babafigyelők kiskereskedelme; kempingáruk és

 szabadtéri termékek kiskereskedelme; értékesítései és kereskedelmi ajánlatok összeállítása ügyfelek számára.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanok bérlete, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és üzletek bérbeadása és

lízingelése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett építkezések pénzügyi előkészítése; ingatlankezelés;

ingatlanügynökség; ingatlantulajdon-kezelés; tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment;
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 ajándékutalványok és vásárlási utalványok kibocsátása.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport és szórakoztató események tervezése,

szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; bálok, sorsolások szervezése, szépségversenyek

 szervezése, előadások és versenyek rendezése.

 ( 111 )  220.707

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01447

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  MINEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ackermann Zoltán Péter, Budapest

 ( 541 )  DOUBLE SMART

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  220.710

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01988

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  220.711

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01989

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  220.713

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01992
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 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  220.714

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01994

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  MVM KÖZÖS ENERGIÁNK. KÖZÖS SIKERÜNK.

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  220.715

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01999

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  Quattrosoft Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  QS Modeller

 ( 511 )  9    Szoftverek; letölthető számítógépprogramok.

 41    Számítógépes szoftveres képzés; képzési szolgáltatások a szoftverfejlesztés területén; szoftver használatával

 foglalkozó oktatás; oktatási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban.

 42    Szoftver kutatás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftver-karbantartás; szoftverfejlesztéssel kapcsolatos

modellezés; szoftver adatbázisok frissítése; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának
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lehetővé tétele; nem letölthető szoftveralkalmazások használatának biztosítása; számítógépes szoftverek

 lízingelése; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető elektronikus publikációk.

 ( 111 )  220.716

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 14 03742

 ( 220 )  2014.12.10.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav

 tartalmú étrend kiegészítő.

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin

étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav tartalmú tejalapú

 italok.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok, vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav

tartalmú termékek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint ruházati

 cikkek kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 111 )  220.717

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 03462

 ( 220 )  2005.12.23.

 ( 732 )  Astellas Pharma GmbH, Munchen (DE)

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

 ( 541 )  FK

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  220.721

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01991

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  220.724

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01995

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MVM OUR ENERGY. OUR SUCCESS.

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  220.726

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 15 03126

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tolcsva (HU)

 ( 740 )  Dr. Illés Géza Márton,Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tokaj Grand

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

A rovat 204 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 4. szám, 2017.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek
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