
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  220.355

 ( 151 )  2017.01.04.

 ( 210 )  M 16 00337

 ( 220 )  2016.02.08.

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

 ( 740 )  Kristófné Gondi Eszter, Budapest

 ( 541 )  SCUDO

 ( 511 ) 3    Tisztító és illatosító készítmények; mosószerek, mosóporok háztartási használatra; mosószerek, mosóporok

 nem gyártási műveletekre és nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  220.356

 ( 151 )  2017.01.04.

 ( 210 )  M 16 01728

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  WAPPtech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Zsolt Tamás, Budapest

 ( 541 )  WAPP

 ( 511 ) 7    Aprítógépek, ásványvíz gyártásához készülékek, centrifugák, centrifugálszivattyúk, csigasor, emelőcsigák;

csigák [géprészek], dezintegrátorok, fúvógépek, fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására, szállítására;

iszapgyűjtők [gépek], kések [géprészek], kosárprések, kotrógépek, meghajtó szerkezetek, nem szárazföldi

járművekhez; szemétaprító [hulladékaprító] gépek, szennyvízporlasztók, szeparátorok, olajszeparátorok, sziták,

rosták [gépek vagy géprészek]; szivattyúk [gépek], szivattyúmembránok, tágulási tartályok [géprészek],

 víztelenítő gépek, zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, törőgépek.

 11    Berendezések házi szennyvíz tisztítására, élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló

készülékek, fertőtlenítő készülékek, ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére, öblítőtartályok,

polimerizációs berendezések, szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez,

szintszabályozó szelepek tartályokhoz, szűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei], szűrők ivóvízhez,

tengervíz-sótlanító berendezések, automata vízellátási berendezések, vízellátó berendezések, vízelosztó

berendezések, vízkivételi készülékek, vízlágyító készülékek és berendezések, vízszűrő berendezések; víztisztító

berendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték berendezések, vízsterilizáló

 berendezések.

  37    Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szivattyújavítás.

 42    Építési tervkészítés, építészeti konzultáció, fizikai kutatások, környezetvédelmi kutatás, tanácsadás; műszaki

kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki

 munkákkal kapcsolatban, vízelemzés.

 ( 111 )  220.357

 ( 151 )  2017.01.04.

 ( 210 )  M 15 03589

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Autó- és Alkatrészkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Égést elősegítő készítmények (vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; desztillált víz detergens
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adalékok bezinhez; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; felületaktív anyagok; folyadékok sebességváltóműbe;

gépkocsi-karosszéria töltőanyagok; gumiabroncsbelsők javítására szolgáló kompozíciók; gumiabroncsok

javítására szolgáló készítmények; gumik [ragasztók], nem papíripari vagy háztartási használatra; gumiragasztók

oldószerei; habzásgátló oldatok akkumulátorokhoz; hűtőanyagok járműmotorokhoz; szervokormány-folyadékok;

 vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; vegyi adalékanyagok olajokhoz.

 4    Ipari olaj; kenőanyagok; kenőolaj; motorolaj.

6    Anyacsavarok fémből; bilincsek; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; fémáruk

(kisméretűek); fémcsavarok; fémcsövek; fémhuzalok; gyűrűs(fejű) csavarok; karmantyúk, hüvelyek

 [fémtömegcikk].

7    Befecskendezők motorokhoz; csapágyak [géprészek]; csapágyak tengelyekhez; csapok [gépek vagy motorok

részei]; csapószelepek, szelepcsappantyúk [géprészek]; dugattyúgyűrűk; dugattyúk [gépek vagy motorok részei];

dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; ékszíjak motorok ventilátoraihoz; forgattyúházak, karterek

gépekhez és motorokhoz; forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; golyóscsapágyak;

golyóscsapágy-gyűrűk; görgőscsapágyak; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; hajtószíjak motorokhoz;

hengerek motorokhoz; hengerfejek motorokba; hűtők motorokhoz; indítóberendezések, starterek motorokhoz;

izzítógyertyák dízelmotorokhoz; katalizátorok; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz;

kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; motorhengerek; pumpák [gépek vagy motorok részei]; sebességszabályozók,

fordulatszám-szabályozók; gépekhez és motorokhoz; szelepek [géprészek]; szűrők [gépek vagy motorok részei];

 ventilátorok motorokhoz.

8    Csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok];

csavarmenetvágók [kéziszerszámok]; csigafúrók [kéziszerszámok]; csipeszek, fogók; csiszolókorongok;

csiszolókorongok [kéziszerszámok]; csiszolóreszelék; csődaraboló eszközök; csővágók [kéziszerszámok];

drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; drót- és fémszalag-feszítők [kéziszerszámok] (1); drót- és fémszalag-feszítők

[kéziszerszámok] (2); emelők; emelőrudak; fakalapácsok [kéziszerszámok]; fejszék; fejszék, bárdok; fejtőkések,

faragókések; fémfúrók [kéziszerszámok]; fogók; formázóvasak; fúrófejek [kéziszerszámok]; fúrók, kézifúrók;

fúróperselyek; fúróvasak [szerszámok részei]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok

[kéziszerszámok részei]; gravírozó tűk; gyaluvasak; gyémántok üvegvágáshoz (kéziszerszámok részei);

gyertyakoppantók [ollók]; hobbi kések (szikék); hornyolókalapácsok [kéziszerszámok]; hosszabbítók

menetfúrókhoz; keretek kézifűrészekhez; kerti szerszámok, kézzel működtetett; kések; kézi emelők; kézi fúrók;

kézzel működtetett kéziszerszámok; körkések [szerszámok]; lapátok [kéziszerszámok]; levegőpumpák, kézi;

lyukasztóeszközök; lyukasztógépek [kéziszerszámok]; lyukasztók [kéziszerszámok]; lyukjelölő tűk

[kéziszerszámok]; marógépek [kéziszerszámok]; mérőszalagok [kéziszerszámok]; ollók; öntőkanalak;

öntőkanalak, öntőüstök [szerszámok]; pengék [kéziszerszámok]; pumpák [kéziszerszámok]; reszelék

[kéziszerszámok]; reteszek, rögzítőhorgok [kéziszerszámok]; simítóvasak; spatulák, simítólapátok [szerszámok];

számbeütő szerszámok; szegecselőgépek [kéziszerszámok]; szegecselőkalapácsok [kéziszerszámok]; szegecselők

[kéziszerszámok]; szerszámövek [tartók]; szöghúzók [kéziszerszámok]; szögkiemelők; szögmérők [szerszámok];

tágító eszközök [kéziszerszámok]; tokmányok, kaszakőtokok; üreges fúrók [kéziszerszámok]; vágóeszközök

[kéziszerszámok); vágórudak [kéziszerszámok]; vágószerszámok; vágószerszámok, forgácsolószerszámok

 [kéziszerszámok]; vésőszerszámok [kéziszerszámok].

9    Gépjárművekhez kapcsolódó adatfeldolgozó készülékek, chipek [integrált áramkörök], csatolók

[adatfeldolgozó berendezés], interfészek [informatika], járművek üzemképtelenségére figyelmeztető

 háromszögek, mikroprocesszorok, számítógépprogramok rögzített, szoftverek rögzített.

 11    Fényszórók gépkocsikhoz; járműfényszórók; jármű reflektorok; jegesedésgátló fűtőszerkezetek

járművekhez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák járművekhez; világítótestek

 járművekhez.

 12    Abroncsok járműkerekekhez; belső gumiabroncstömlők; dísztárcsák [kerekekre]; elektromos járművek;

fékbetétek gépkocsikhoz; fékek járművekhez; fékfogasívek járművekhez; fékgarnitúrák járművekhez; fékpofák

járművekhez; féktárcsák járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; fényszóró-törlők;
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fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez;

forgattyúházak, karterek mint szárazföldi járművek alkatrészei, a motorok kivételével; gépkocsialvázak; gépkocsi

gumiabroncsok; gépkocsi karosszériák; gépkocsiláncok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók;

gépkocsi motorházfedelek; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtóműtengelyek szárazföldi járművekhez;

hajtóművek szárazföldi járművekhez; hátrameneti jelzők járművekhez; huzatok járművek kormánykerekeire;

irányjelzők járművekhez; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; jármű gumiabroncsok; jármű karosszériák;

járműkerekek; járműülések; járművek belső kárpitjai; járművek hidraulikus hálózatai; járművek kerékküllői;

járművek lökhárítói; javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékagyak járművekhez; kerékagy süvegek;

kerékkiegyenlítő súlyok; kocsialvázak járművekhez; kormánykerekek járművekhez; kürtök járművekhez;

légszivattyúk [járműtartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengéscsillapító rugók

járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez; motorfelfüggesztések

szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; motorok szárazföldi járművekhez; napellenzők gépkocsikba;

nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz;

nyomatékváltók szárazföldi járművekhez; összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek;

párásodás elleni készülékek járművekhez; pneumatikus gumiabroncs köpenyek; pótkerék-takarók;

pótkocsi-csatlakoztatók járművekhez; rugók járművek felfüggesztéséhez; sebességváltók, fogaskerekes

hajtóművek szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; síléctartók gépkocsikhoz;

spoilerek járművekhez [légterelők]; szabadonfutók szárazföldi járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz;

szélvédők; szélvédőtörlők; szivargyújtók gépkocsikba; tanksapkák járművekhez; targoncák hajlékony csövek

szállításához; tengelyek [járművekhez]; tengelykapcsolók földi járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; tengelyvégek; torziós rudak v. rugók járművekhez; üléshuzatok járművekhez; védőhuzatok

 járművekhez; visszapillantó tükrök.

 16    Gépjárművekhez kapcsolódó brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, grafikus ábrázolások, katalógusok, kézikönyvek, naptárak, noteszok,

 nyomtatott publikációk, nyomtatványok, prospektusok, szórólapok.

 25    Atlétatrikók; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék [ruházat];

egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok;

fűzővédők; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kalapok; készruhák; kesztyűk [ruházat);

kezeslábasok [felsőruházat]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat]; kötöttáruk; lábbelik; magas

szárú cipők; magas szárú lábbelik; mellények; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; övek [ruházat]; papucsok; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; sportcipők;

sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szemellenzők [fejfedők]; szoknyák;

 szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok.

 35    Gépjárművekhez kapcsolódó adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból,

bérszámfejtés, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; könyvelés, számlázás.

 39    Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítmányozás.

 42    Gépjárművekhez kapcsolódó elektronikus adattárolás, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, számítógép

 szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  220.756
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 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 15 03852

 ( 220 )  2015.12.23.

 ( 732 )  Katus Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;

albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek;

alginátok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti

használatra; alkohol, orvosi; altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak

állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati

használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó

fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; atkairtó szerek; állatgyógyászati gyógyszerek;

állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; ásványvíz-sók; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra;

baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj

gyógyszerészeti használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra;

barnító pirulák; bedörzsölőszerek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; biocidok; biológiai

készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai

szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmutkészítmények

gyógyszerészeti használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra;

borogatások; borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm

gyógyszerészeti használatra; cellulózészterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti

használatra; cement állatok patáinak kezelésére; cédrusfa rovarriasztókénti használatra; citromfűtea

gyógyszerészeti használatra; cukrászati gyógytermékek; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra;

csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; dezodorok nem személyes vagy állatok

általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

italok gyógyászati használatra; digitalin; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes cigaretták

gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában

szenvedőknek; egészségügyi kendők; egészségügyi kötszerek; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; elsősegély

gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra;

enzimek gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati

használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; eukaliptol

gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra;

édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; élesztő

gyógyszerészeti használatra; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek

gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő

pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást

(testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók;

fejfájás (migrén) elleni készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő

füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez;

fertőtlenítő vatta; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; féreghajtó;

féregirtó szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek;
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fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő

anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra;

füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi

vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok gyógyászati használatra;

géz kötésekhez; gipszek orvosi célra; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; gombaölő szerek,

fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumi gyógyászati használatra; gumigutti, gumigyanta

gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő

szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati

használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres infúziók; gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti

készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati

célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt

gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra;

hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú

kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra; hörghurut elleni

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő

spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra;

idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap, orvosi; izotópok gyógyászati

használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok

gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; kandiscukor gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati

használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil [parazitaölő szer]; karkötők gyógyászati használatra; karkötők

reuma ellen; kasu gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; káliumsók gyógyászati használatra;

kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva;

kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirág gyógyszerészeti használatra;

készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati

használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti

használatra; kloroform; kokain; kollírium [szemvíz]; kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok

gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg, gyógyászati

használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr

kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszer, mullpólya,

sebkötő géz; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek

elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-); kuráre; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya

mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni

gyógyszerek; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;

lemosószerek állatgyógyászati használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; levegő szagtalanító készítmények;

légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra;

magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok

gyógyászati használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok

gyógyszerészeti használatra; menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására

szolgáló szerek; méhpempő gyógyászati használatra; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti

használatra; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra;

mintázóviasz fogászati használatra; moleszkin [bőrutánzat] gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó

szerek; morzsi kapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra;

narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra;

növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak
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paraziták ellen; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra;

oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumos pépek;

opodeldok; opoterápiára szolgáló termékek; ostyák gyógyszerészeti használatra; oxigén gyógyászati használatra;

oxigénfürdők; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati használatra; övek havikötőkhöz; papír

mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; pasztillák gyógyszerészeti használatra;

patkánymérgek; párnák szoptatáshoz; pektin gyógyszerészeti használatra; pelenkák [bébiknek]; pepszinek

gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló

vegyi termékek; peszticidek (kártevő irtószerek); piócák gyógyászati használatra; porcelán fogászati

protézisekhez; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok

gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; ragtapasz; ragtapasz orvosi

célokra; rádium gyógyászati használatra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj

gyógyászati használatra; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztó szerek

kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; sebészeti beültetett anyagok [élő szövetek];

sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok (gyógyító); sók gyógyászati használatra; sperma

mesterséges megtermékenyítéshez; szarszaparilla gyógyászati használatra; szarvasmarha lemosására szolgáló

szerek; szájápoló szerek gyógyászati használatra; szárító- [nedvszívó] szerek, szikkatívok gyógyászati

használatra; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra;

szem vizek; szeroterápiás gyógyszerek; székrekedés elleni orvosságok; szérumok; szirupok gyógyszerészeti

használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi

termékek; szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok [gyógyszerek]; talajfertőtlenítő készítmények; tampon

gyógyászati használatra; tápanyag adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána

gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére;

tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi

készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra;

timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra;

tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok; vakcinák [oltóanyagok];

vatta gyógyászati használatra; vazelin gyógyászati használatra;vállövek sebészeti használatra; vegyi

fogamzásgátlók; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra;

vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vegyi

vezetők elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz; védőnadrágok [egészségügyi termékek]; vér gyógyászati

használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító rudak; vietnami

balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok

 fejéshez; zsírok gyógyászati használatra.

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

 ( 111 )  220.832

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02310

 ( 220 )  2016.07.11.

 ( 732 )  Noitavonne Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Laptop, telefon.

  11    Lámpa, háztartási gépek, világítás.
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 ( 111 )  220.833

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02311

 ( 220 )  2016.07.11.

 ( 732 )  Noitavonne Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  9    Laptop, telefon.

  11    Lámpa, háztartási gépek, világítás.

 ( 111 )  220.834

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02460

 ( 220 )  2016.07.27.

 ( 732 )  Farkas Mónika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Fodrászati cikkek kereskedelme, hajak kereskedelme.

  44    Szépségszalonok, fodrászat, hajvágás, hajpótlás, hajhosszabítás.

 ( 111 )  220.836

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02171

 ( 220 )  2016.06.24.

 ( 732 )  Független Ingatlan Közvetítők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Majoros János, Budapest

 ( 541 )  FIKSZ-FÜGGETLEN INGATLAN KÖZVETÍTŐK SZÖVETSÉGE

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  220.837

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02066

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  M-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  220.838

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02107

 ( 220 )  2016.06.17.

 ( 732 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Túri László, Sopron

 ( 541 )  Nature Remix

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

 áru)

 ( 111 )  220.839

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02159

 ( 220 )  2016.06.22.

 ( 732 )  Omerta 07 Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 )  Cégőr

 ( 511 )  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 )  220.840

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02161

 ( 220 )  2016.06.23.

 ( 732 )  Középeurópai Bányászati Fejlesztése lroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Macera Bt, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.841

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01762

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  Yurii Chashshyn, Hajdúszoboszló (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír, 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.842

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01774

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  Tálos Gergő Imre, Győr (HU)

 Pottyondi Ákos, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.843

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01605

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, 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).

 18    Aktatáskák, bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, bőrlemezek, bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák [poggyász], dobozok bőrből vagy

műbőrből, ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, esernyőbehúzó anyagok, esernyőnyelek, esernyőfogók,

gyűrűk esernyőkhöz, hátizsákok, hitelkártyatartók [levéltárcák], irattáskák, aktatáskák, irhák [állatbőrök],

iskolatáskák, kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáskák, kézitáska vázak, kikészített bőrök, kofferek [kis

utazóládák], kottamappák, kottatokok, moleszkin [bőrutánzat], műbőr, napernyők, névjegykártyatartók,

névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, sporttáskák,

strandtáskák, szarvasbőr, nem tisztítási célokra, táskák, táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből,

utazókészletek [bőráruk], utazóládák, útitáskák, vadásztáskák [vadászkellékek], vállszíjak bőrből, vázak

 esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak.

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.844

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 04071

 ( 220 )  2011.09.16.

 ( 732 )  Shanghai Feixum Communication Co., Ltd., Songjiang District, Shanghai (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  38    Számítógépes terminálokon történő kommunikációs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása

számítógép segítségével; telekommunikációra vonatkozó tájékoztatás; üzenetküldő készülékek bérbeadása;

optikai szálas hálózatokon történő kommunikáció; telekommunikációs kapcsolatok biztosítása globális

számítógépes hálózathoz; telekommunikációs kapcsolási és csatlakozási szolgáltatások; felhasználói hozzáférés

 biztosítása globális számítógépes hálózathoz (szolgáltatás-biztosítás); cellarendszerű telefonos kommunikáció.

 ( 111 )  220.845

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 01007

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Dobozok kartonból vagy dobozból.

  24    Törölközők.

  25    Csecsemőkelengyék; sapkák; partedlik, nem papírból.

 ( 111 )  220.846

 ( 151 )  2017.03.03.

 ( 210 )  M 16 01258

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  ExPanda Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petruska Emil, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.847

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 01500

 ( 220 )  2016.05.03.

 ( 732 )  Media Factory 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 )  220.848

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 01501

 ( 220 )  2016.05.03.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.849

 ( 151 )  2017.03.03.

 ( 210 )  M 16 01603

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület, Nagyatád (HU)

 ( 740 )  Dr. Matarits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, bélyegző, (pecsét) tartó dobozok, bélyegzőtartók, borítékok,

papíráruk, brossúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetből,

cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható) fedőlapok, dossziék, értesítések (papíráruk), folyóiratok,

formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, indigópapír, iratgyűjtők,

dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, írótollak, jegyek, katalógusok, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,
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levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok,

 poszterek, prospektusok, transzparensek (papíráruk).

  25    Sportcipők; sportlábbelik; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sportmezek.

  26    Rajtszámok versenyzőknek.

 ( 111 )  220.850

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 01604

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület, Nagyatád (HU)

 ( 740 )  Dr. Matarits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, bélyegző, (pecsét) tartó dobozok, bélyegzőtartók, borítékok,

papíráruk, brossúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetből,

cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható) fedőlapok, dossziék, értesítések (papíráruk), folyóiratok,

formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, indigópapír, iratgyűjtők,

dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, írótollak, jegyek, katalógusok, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,

levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok,

 poszterek, prospektusok, transzparensek (papíráruk).

  25    Sportcipők; sportlábbelik; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sportmezek.

  26    Rajtszámok versenyzőknek.

 ( 111 )  220.851

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 01780

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  IN MEDIO Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IN MEDIO

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.852

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 02063

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  M.C. Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 6. szám, 2017.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M658



  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.853

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 02163

 ( 220 )  2016.06.24.

 ( 732 )  Lakatos József, Balatonszepezd (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   28    Csalétkek vadászathoz és halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz.

  35    Reklámozás; kereskedelem.

  39    Áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  220.854

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 02169

 ( 220 )  2016.06.24.

 ( 732 )  Steinhoff Service GmbH, Westerstede (DE)

 ( 740 )  Dr. Gál Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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).

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

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, elefántcsont, halcsont vagy

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra (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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.855

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 02170

 ( 220 )  2016.06.24.

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR NAPOK

 ( 511 )  35    Hirdetési, reklámozási, marketing, promóciós és PR szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

promotálása reklámok terjesztése audio, video, szöveges üzenetek és e-mailek útján vezeték nélküli és mobil

eszközök igénybe vételével; képviseleti és ügynökségi szolgáltatások művészek, írók, színészek, modellek,

előadóművészek, fényképészek valamint a szórakoztató-, divat- és médiaipar más szereplői számára; hirdetési,

reklámozási, marketing, promóciós és pr és ismertető anyagok terjesztése; piackutató szolgáltatások; terjesztés

(áruminta); kiállítások és szakmai vásárok szervezése reklámozási és promóciós célokra; árverésvezetési

szolgáltatások; irodai munkák; üzleti management szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, kutatás, segítségnyújtás és

tanácsadás; számvételi szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások; személyzeti szolgáltatások;

munkaerő-toborzás; eladási szolgáltatások, kiskereskedelmi szolgáltatások, posta rendelési szolgáltatások az

alábbi termékek tekintetében: ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, ruházati kiegészítők, divat, szépségápolás,

táskák, bőröndök, esernyők, ápolási eszközök, ékszerek, játékok, játékszerek, sport, egészség, fitness és

élelmiszerek; a fent említettekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás; beleértve, de nem

kizárólagosan az interneten, a világhálón és/vagy kommunikációs rendszerek útján nyújtott fenti szolgáltatásokat.

 ( 111 )  220.856

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 02304

 ( 220 )  2016.07.08.

 ( 732 )  Viasat Hungária Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 )  Flúgos Futam

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetési tevekenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba
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hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztese; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszorás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszorás;

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítasa számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvedő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz trening); elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadoműveszek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi

előadasok; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorral;

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés,

kulturális vagy nevelesi célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,; on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálozatból; rádió- és televizió készülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri

szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok

lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek

kiadása (nem reklmmcélú); televiziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 111 )  220.857

 ( 151 )  2017.03.02.

 ( 210 )  M 16 03172

 ( 220 )  2016.10.06.

 ( 732 )  BaseWalk Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TASKFIT

 ( 511 ) 9    Munkafolyamat-szoftverek, munkafolyamat-alkalmazások, feladatkezelő szoftverek, projektkezelő

szoftverek, időnapló-kezelő szoftverek, időbeosztáskezelő szoftverek, időelszámolást készítő szoftverek,

fájlkezelő szoftverek, erőforrás-kezelő szoftverek, számítógépes szoftverek információk kezeléséhez, felhasználói

hatékonyságot növelő szoftverek, csoportmunkát segítő szoftverek, mindezek letölthető és rögzített formában,

 mobil eszközök és nem-mobil számítógépek számára.

 ( 111 )  220.858

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01203

 ( 220 )  2016.04.08.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  220.860
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 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 17 00297

 ( 220 )  2012.10.30.

 ( 732 )  Carshare Ventures B.V., AL Utrecht (NL)

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

 ( 541 )  SNAPPCAR

 ( 511 )  35    Adatállományok összeállítása és kezelése; áruk egybegyűjtése harmadik fél számára, hogy könnyedén

megtekinthesse és megvásárolhassa, piactér formájában, fogyasztási cikkek bérbeadására, például de nem

 kizárólag szállítóeszközök területén.

 38    Távközlés; internetes oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; keresőprogramokhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes csevegőszobák biztosítása; portálok biztosítása az interneten; adatbankokban lévő

számítógépes programokhoz hozzáférés biztosítása; internetes információkhoz való hozzáférés biztosítása;

hozzáférés biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokhoz, beleértve az internetet is, szövegekhez,

elektronikus dokumentumokhoz, adatbázisokhoz, diagramokhoz és audiovizuális információkhoz;

üzenetközvetítő szolgáltatások a világhálón, nevezetten üzenetek továbbítása internetcímekre; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segitségével; adatok, hangok vagy képek továbbítási szolgáltatása; adatkommunikáció

az interneten; telekommunikáció platformok és portálok által, az interneten; a fenti szolgáltatások

szállítóeszközök bérlése és bérbeadása területén internetes felületen, amelyen a felhasználók a saját

 szállítóeszközüket bérbeadhatják, vagy másokét bérelhetik.

 39    Utazásszervezés; szállítóeszközök, szárazföldi járművek, kerékpárok, motorkerékpárok, szárazföldi, légi

vagy vízi járművek bérbeadása, lízingje, rendelkezésre bocsátása; szállítóeszközök, szárazföldi járművek,

kerékpárok, motorkerékpárok, szárazföldi, légi vagy vízi járművek berendezéseinek, kiegészítőinek és

alkatrészeinek bérbeadása, lízingje, rendelkezésre bocsátása; szolgáltatások a carsharing területén; szabályozások

felkínálása szállítóeszközök, szárazföldi járművek, kerékpárok, motorkerékpárok, szárazföldi, légi vagy vízi

járművek megosztottan történő felhasználása során; foglalási szolgáltatások szállítóeszközök, szárazföldi

járművek, kerékpárok, motorkerékpárok, szárazföldi, légi vagy vízi járművek bérbeadása, lízingje, rendelkezésre

bocsátása, valamint carsharing területén; mobilitási megoldások kínálata; parkolók és garázsok bérbeadása;

sofőrszolgáltatás; taxivállalat által nyújtott szolgáltatások; járműállomány menedzselése; tanácsadás, konzultáció

és információnyújtás az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatosan; az előbb felsorolt szolgáltatások egyben

 elektronikus hálózatokon, úgymint interneten keresztül is.

 ( 111 )  220.861

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 02174

 ( 220 )  2016.06.27.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., 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
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.862

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01198

 ( 220 )  2016.04.08.

 ( 732 )  Huang Zufang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Barabás László, Budapest

 ( 541 )  EUROKAISER

 ( 511 ) 3    Tisztítószer, súrolóporok, súrolókrémek, folyékony súrolók (vegyi); illatszer; sampon, balzsam, zselé, fixáló

hab, kondícionálók, hajlakk, tusfürdő, habfürdő, folyékony szappan, pipereszappan, testápoló krém és olaj,

aromaolaj, masszázsolaj, hidratálóolaj, arckrém, kézápoló, lábápoló krém, feszesítő krém, fogkrém, nap- és

fényvédő krém, ajakápoló, szájfény, rúzs, szemkontúr ceruza, szepillaspirál, alapozó krémek, szőrtelenítő krém,

 körömlakk.

 21    Kefék, partvis, felmosó mop, felmosó vödör, cirokseprű, szemétlapát, mosogató szivacsok; üvegpoharak

 (boros, üdítő, egyéb), befőttes üveg, kávékiöntő, fűszer és sótartó.

  25    Ruhák, fehérneműk, cipők, lábbelik.

  30    Kávé, tea, kakaó, sütőpor, fűszer, mártás, mustár.

 ( 111 )  220.863

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 02173

 ( 220 )  2016.06.27.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest
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( 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.864

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01334

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Ghimán Márius Lajos, Kisoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Autómosás; biztonsági zárak javítása; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült motorok

felújítása; fényesítés dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés és
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karbantartás); járműfényezés; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni

kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk; kárpit(ozás) javítása; lopás elleni riasztók felszerelése

és javítása; rozsdamentesítés; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás); számítógépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása.

 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 )  220.865

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01332

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Lipovit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők emberek számára, gyógyhatású

 adalékanyagok, vitaminkészítmények.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.866

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01204

 ( 220 )  2016.04.08.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  220.867

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01450

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  Do-Do MM Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok.

 35    Kis- és nagykereskedelem, reklámozás az energiaitalok, az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és

 a teljesítőképességet fokozó üdítőitalok termékkörében.
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 ( 111 )  220.868

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01848

 ( 220 )  2016.05.31.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  220.869

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01847

 ( 220 )  2016.05.31.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  220.870

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01842

 ( 220 )  2016.05.31.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MARINA BAY

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  220.871

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01841

 ( 220 )  2016.05.31.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MARINA PART

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  220.872
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 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 15 03640

 ( 220 )  2015.12.04.

 ( 732 )  MIK Magyar Ingatlan Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  magyar ingatlan központ

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  220.873

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 02428

 ( 220 )  2016.07.25.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás

 céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.

 ( 111 )  220.874

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 02276

 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  Máté Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SERATUS

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  220.875

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01996

 ( 220 )  2016.06.08.

 ( 732 )  Paulinus Rendszertechnika Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Green Diamond-Zöld Gyémánt

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 5    Étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Algakivonatok élelmiszerként.

  31    Alga emberi vagy állati fogyasztásra; tengeri moszatok emberi vagy állati fogyasztásra.

 ( 111 )  220.876

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 01853

 ( 220 )  2016.05.31.
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 ( 732 )  Lévai Flórián, Mór (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.

 ( 111 )  220.883

 ( 151 )  2017.03.06.

 ( 210 )  M 16 02695

 ( 220 )  2016.08.22.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.884

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02696

 ( 220 )  2016.08.22.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.885

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02708

 ( 220 )  2016.08.23.
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 ( 732 )  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Enoba

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

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

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

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

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

 ( 111 )  220.886

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02709

 ( 220 )  2016.08.23.

 ( 732 )  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Imoba

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

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

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

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

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

 ( 111 )  220.887

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02710

 ( 220 )  2016.08.23.

 ( 732 )  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tentobe

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

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

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

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

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

 ( 111 )  220.888

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02256

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Roll-Lamell Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Csépány Gergely, Budapest

 ( 541 )  A nap ajándék, az árnyék innováció!

 ( 511 )  22    Kötelek és zsinegek; párnázó és tömőanyagok (papír, karton, gumi és műanyagok kivételével); nyers

 textilrostok; sátrak, ponyvák és vitorlavásznak; hálók; vitorlák; zsákok.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.889

 ( 151 )  2017.03.08.
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 ( 210 )  M 16 02257

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Roll-Lamell Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Csépány Gergely, Budapest

 ( 541 )  Árnyékolás gördülékenyen!

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; 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 és zsinegek; párnázó és tömőanyagok (papír, karton, gumi és műanyagok kivételével); nyers

textilrostok; sátrak, ponyvák és vitorlavásznak; hálók; vitorlák; zsákok (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 )  220.890

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02274

 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  Prémium Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Darvas Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Prémium Hotel Panoráma****

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  220.891

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02275

 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  Nautis-Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Darvas Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Vital Hotel Nautis****

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  220.892

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02405

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ercsi (HU)

 ( 740 )  dr. Gősi Georgina Emese, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (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).

 ( 111 )  220.893

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02411

 ( 220 )  2016.07.19.

 ( 732 )  Natkat Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.894

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02692

 ( 220 )  2016.08.19.

 ( 732 )  Moodio Kft. 100%, Öskü (HU)

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

 ( 541 )  Moodio

 ( 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; ércek.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.895

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 15 02860

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  Major Dezső, Tata (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halhús; halból készített ételek; halfilé; nem élő hal.

  31    Élő halak.
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 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

fesztiválok szervezése; halászati tevékenység bemutatása; nagyvízen történő látványhalászat, halétel-készítő

 versenyek; halfőző versenyek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); ételszobrászat; kantinok, büfék, étkezdék; éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar, ország különböző tájegységeiből érkező halfőző mesterek által készített

 halételek és azok értékesítése.

 ( 111 )  220.896

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 00317

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  Noll Andrea Nandu, Budapest (HU)

 ( 541 )  bábaház

 ( 511 )  16    Albumok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; hírlevelek;

kártyák; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük (időszaki

 lapok); prospektusok.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, ivéve a

reklámfilmeket; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); játékkölcsönzés;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

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

biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok

 rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-).

 44    Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; gyógyászati

berendezések bérbeadása; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi

megtermékenyítési szolgáltatások; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok

lábadozók utókezelésére; pszichológus szolgáltatásai; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások;

 terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.

 ( 111 )  220.897

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02113

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Aizelman Alexander, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Hajduné Bogatova Galina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  220.898
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 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02115

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  M.Son Hungary Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

 ( 111 )  220.899

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02116

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  M.Son Hungary Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ecoPONT

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

 ( 111 )  220.900

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 00194

 ( 220 )  2016.01.22.

 ( 732 )  Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.901

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02700

 ( 220 )  2016.08.23.

 ( 732 )  Dorogi Péter, Balatonszárszó (HU)

 Gálos Ádám, Budapest (HU)

 Nádasdi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  INTIM TORNA ILLEGÁL

 ( 511 )  9    Elektronikus mágneses adathordozó, CD, DVD.

  25    Ruházati termékek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 6. szám, 2017.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M673



  41    Zenés szórakoztatás; zenés kulturális tevékenység; zenés programok; zenés előadások.

 ( 111 )  220.902

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02694

 ( 220 )  2016.08.22.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Retro FM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.904

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02416

 ( 220 )  2016.07.21.

 ( 732 )  Köteles Attila, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, napszemüvegek, kontaktlencsék.

  28    Sportfelszerelések.

 35    Reklám, marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások online felületen is, szemüvegek,

 napszemüvegek és kontaktlencsék, sportfelszerelések vonatkozásában.

 ( 111 )  220.905

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02697

 ( 220 )  2016.08.22.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Retro TV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.906

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02982

 ( 220 )  2016.09.21.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOL FRESH

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok, revük (időszakos lapok), ingyenes magazinok.
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 ( 111 )  220.907

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02707

 ( 220 )  2016.08.23.

 ( 732 )  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Deprobe

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

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

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

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

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

 ( 111 )  220.908

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02706

 ( 220 )  2016.08.23.

 ( 732 )  A3Z Invest Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sziebert György, Budapest

 ( 541 )  MAKESPACE

 ( 511 )   39    Raktározás; teher(áru)-szállítás.

 ( 111 )  220.909

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02401

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Tóth Rudolf, Nyíradony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  220.910

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02407

 ( 220 )  2016.07.21.

 ( 732 )  Sidó Adrienn, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsínórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak; gombostűk és tűk;

 művirágok.

 31    Gabonamagok, 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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  220.911

 ( 151 )  2017.03.08.
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 ( 210 )  M 16 02410

 ( 220 )  2016.07.19.

 ( 732 )  Tóth Tamásné, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, ruhaneműk.

 ( 111 )  220.912

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 01828

 ( 220 )  2016.05.28.

 ( 732 )  LA-GA-TRI Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Körömápoláshoz kapcsolódó termékek.

 ( 111 )  220.913

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02262

 ( 220 )  2016.07.05.

 ( 732 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 )  A mi világunk

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.914

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02267

 ( 220 )  2016.07.05.

 ( 732 )  NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Réka, Budapest

 ( 541 )  PickaPrinter

 ( 511 )   35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  220.915

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 00486

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  Hoya Lens Hungary Zrt. 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Barabás-Katona Adrienn,Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  InShop

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.917

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 01490

 ( 220 )  2016.05.03.

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

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 541 )  Izaura TV

 ( 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 )  220.918

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02331

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 )  ÉS A FÉM ÉLETRE KEL

 ( 511 ) 2    Festékek, bevonatok, mázak, lakkok, festékszárító anyagok, színezőanyagok, mindezek, mint adalékanyagok

festékekhez, lakkfestékekhez és lakkokhoz, anyagok rozsda ellen és fakonzerváló szerek; színezékek

 alapozófestéshez; fafestékek.

 ( 111 )  220.919

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02191

 ( 220 )  2016.06.23.

 ( 732 )  LIVOLO Hungary Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  LIVOLO

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

készülékek és berendezések; betörésgátló elektromos felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek, csengők

[riasztóberendezések], csatlakozók, konnektorok [elektromosság], dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások, elosztódobozok [elektromosság], elektromos kapcsolók, távirányító készülékek, távmegszakítók,

 távkapcsolók.

  21    Üvegkeretek és üveglapok háztartási, dekorációs célra, beépített vékony elektromos vezetékekkel.
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 35    Reklám, marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a következő termékek vonatkozásában:

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek

és berendezések, betörésgátló elektromos felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek, csengők

[riasztóberendezések], csatlakozók, konnektorok [elektromosság], dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások, elosztódobozok [elektromosság], elektromos kapcsolók, távirányító készülékek, távmegszakítók,

 távkapcsolók, üvegkeretek és üveglapok háztartási, dekorációs célra, beépített vékony elektromos vezetékekkel.

 ( 111 )  220.920

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02049

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 541 )  ROYAL Sága

 ( 511 )   29    Húsok; hústermékek; húsételek; sonka, felvágottak.

  30    Szendvicsek; tésztaételek.

 ( 111 )  220.921

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02048

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsok; hústermékek; húsételek; sonka, felvágottak.

  30    Szendvicsek; tésztaételek.

 ( 111 )  220.922

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02336

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős Anett, 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).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.923

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02335

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  Eastar Kft., Somogyvár (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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  220.924

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02334

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  Eastar Kft., Somogyvár (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).

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

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

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

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

 ( 111 )  220.926

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02332

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Profikomp Környezettechnika Zrt. 100%, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

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

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

 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 )  220.928

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02770

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  Bergland Hungária Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  220.931

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02339

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  metaloBox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Ugrin Tamás, 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).

 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 )  220.932

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02337
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 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  MEGGLE AG 100%, Wasserburg (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejtermékek; étkezési olajok; étkezési zsírok; tejszín; tejföl; tejszín termékek; növényi tejszín; növényi

 tejszín termékek.

 ( 111 )  220.933

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 01888

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Humorbajnokság

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; digitális

 rögzítésű média.

  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 )  220.934

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 01894

 ( 220 )  2016.06.03.

 ( 732 )  Clearwater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 áru).

 43    Vendéglátás, ezen belül bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

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

 ( 111 )  220.935

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02323

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  220.937

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02330

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  Spring Messe Management GmbH, Mannheim (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

 35    Reklám célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; tanácsadói szolgáltatások kereskedelmi vonatkozású

ügyletek és reklám célú kiállítások szervezése vagy lebonyolítása céljából; kiállítások szervezésében való

részvétel; cégek tevékenységének bemutatása; eladási promóciók és kereskedelmi kapcsolatok közvetítése

Interneten keresztül is; reklámfelületek és standok biztosítása és rendelkezésre bocsátása a szükséges

felszerelésekkel, ebbe az osztályba; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozás; hirdetési helyek kezelése;

 piackutatás; piaci tanulmányok készítése és elemzése; kiállítások szervezésében való részvétel.

 41    Oktatási és kulturális célú előadások és kiállítások szervezése és vezetése; kulturális célú bemutatók

rendezése; kulturális, oktatási célú versenyek rendezése; konferenciák, szemináriumok, szakosított kollokviumok

szervezése és vezetése; kongresszusok és szimpóziumok; nyomtatványok kiadása, különösen magazinok,

 katalógusok, poszterek és fényképek; szakmai közlemények kiadása az Interneten (nem hirdetési célból).

 42    Internetes oldalak létrehozása; műszaki tanácsadási szolgáltatások előadások és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása alatt.

 ( 111 )  220.939

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02327

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Discover Financial Services (Delaware államban bejegyzett cég), Riverwoods (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; hitelkártyák, betéti (debit) kártya és fizetőkártya szolgáltatások; elektronikus hitel-

és betét tranzakciók; banki szolgáltatások; számlafizetési és- bemutatási szolgáltatások; elektronikus alapátutalási

szolgáltatások; hitelkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások; világhálózaton keresztül terjeszett pénzügyi

 információ.

 ( 111 )  220.940

 ( 151 )  2017.03.08.
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 ( 210 )  M 16 02765

 ( 220 )  2016.08.29.

 ( 732 )  TELESYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, 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    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások;

Termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; Üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás világítástechnikai és villanyszerelési

 termékekkel kapcsolatban, beleértve a globális interneten történő értékesítést is.

 ( 111 )  220.941

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02073

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Main Street Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.942

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02227

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Némethné Székely Zsuzsa, Mándok (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Roland ügyvéd, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 6. szám, 2017.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M683



  

( 546 )

 ( 511 )  35    Könyvelés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

 adatbázisokban.

 ( 111 )  220.943

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02228

 ( 220 )  2016.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Juhász Zsuzsanna, 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; 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 )  220.944

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02229

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 541 )  VESTER

 ( 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 )  220.945

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02230

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Pharmatéka Preventive Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DSP Plus

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények, takarmányadalékok, takarmány kiegészítők, alomkezelő készítmények,

 elsősorban sertések bakteriális fertőzésének megelőlegezésére.

 ( 111 )  220.946

 ( 151 )  2017.03.08.
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 ( 210 )  M 16 02231

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  TEBIKE Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  TEBIKE

 ( 511 )   29    Tej; tejtermékek; sajtok; tehén-, juh-, kecsketej-alapú termékek.

  35    Kereskedelmi ügyletek; tej-felvásárlás; tejtermékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  220.947

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02232

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  TEBIKE Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  220.948

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 00661

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.949

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02233

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

 ( 541 )  CRAZY BREAD

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

  30    Kenyérrudacskák, kenyérpálcikák; salátaöntetek.

 43    Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

 szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.

 ( 111 )  220.950

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02388

 ( 220 )  2016.07.20.
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 ( 732 )  Lakatos István, Balatonszepezd (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   32    Méz alapú alkoholmentes italok; alkoholmentes afrodiziákumok.

  33    Alkoholos esszenciák.

  39    Áruk csomagolása.

 ( 111 )  220.951

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02389

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Lakatos István, Balatonszepezd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Méz alapú kozmetikai bőrápoló szerek.

  30    Méz.

  33    Mézsör.

 ( 111 )  220.957

 ( 151 )  2017.03.08.

 ( 210 )  M 16 02382

 ( 220 )  2016.07.19.

 ( 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).

 ( 111 )  220.960

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02889

 ( 220 )  2016.09.09.
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 ( 732 )  Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Csomád (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MineCinema

 ( 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).

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.961

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02344

 ( 220 )  2016.07.14.

 ( 732 )  Soft Revolution Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 541 )  SR regiszter

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  220.962

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02320

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MCS MARCOSTAR

 ( 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  220.963

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02317

 ( 220 )  2016.07.11.

 ( 732 )  Csala Vilmos, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Grafikus ábrázolások.
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  35    Hirdetés és reklámozás.

  45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.964

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02022

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  Zenit Home Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Zenit Home

 ( 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; ércek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, elefántcsont, halcsont vagy

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 37    Ablakok és ajtók beszerelése, bútorok kárpitozása, építés, építési tárgyú információk, építkezések

felügyelete[irányítás], építőipari gépek kölcsönzése, konzultáció konstrukciókról, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőműves munkák, külső és belső festés, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,

nyílászárók beszerelése, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások[építés], tapétázás, tetőfedő

 munkák, vízszigetelés[építőipar].

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

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

 ( 111 )  220.965

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02064

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Mága Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Annamária, Budapest

 ( 541 )  BUDAPESTI ÚJÉVI KONCERT

 ( 511 )   41    Zenei produkció.

 ( 111 )  220.967

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 17 00081

 ( 220 )  1998.02.18.

 ( 732 )  X-Technology Swiss GmbH, Wollerau (CH)

 ( 300 )  397 40 311.9 1997.08.22. DE

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  X-Socks

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; tornaruhák; harisnyák.

 ( 111 )  220.968

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 01372

 ( 220 )  2016.04.22.
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 ( 732 )  Aradi László 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás)

 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 )  220.969

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 01631

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  ÖKO-Pack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 )  Hulladék Akadémia

 ( 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 )  220.970

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 00867

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  CL Sweet & Food Zrt., Zsámbék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  220.971

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02649

 ( 220 )  2016.08.16.
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 ( 732 )  NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.972

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02204

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

 ( 740 )  Göczey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VAU

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.973

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02202

 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

  

( 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).

 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 )  220.974

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02201

 ( 220 )  2016.06.28.
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 ( 732 )  Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

  

( 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).

 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 )  220.975

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02493

 ( 220 )  2016.07.29.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  LYPSTANA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  220.976

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02214

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  Fekete Noémi, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fodor János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  220.977

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02213

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  Vinum Praemium Alapítvány, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari
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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).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 )  220.978

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02212

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  NEXT Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.979

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 15 03195

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  DUNAPANDA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

  
( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő szerek, olajesszenciák

és aromakivonatok, szabó-és cipészviaszok, testápolási cikkek, tisztító és illatosító készítmények, állatápolási

 készítmények, csiszolószerek.

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

és szépségápoló eszközök emberek és állatok részére, kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz

 építéshez, javításhoz, karbantartáshoz, ételkészítési eszközök, konyhai kések és evőeszközök.

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

berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és közegészségügyi berendezések, fűtő, hűtő, szellőztető,

légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai) hűtő és fagyasztó berendezések, személyi fűtő-, és szárító

felszerelések, szárítóberendezések, világítókészülékek, reflektorok, étel és ital készítéséhez főző, melegítő, hűtő

 és feldolgozó berendezések.

 14    Ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; drágakövek, gyöngyök és nemesfémek, beleértve

utánzataikat is, nemesfémből, drága-vagy féldrágakőből vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszek,

nemesfémből, drága-, vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készük vagy bevont szobrok és kisplasztikák,

apró disz tárgyak bronzból, azonosító karkötők (ékszerek), dobozok nemesfémből, dísztárgyak (bizsuk, ékszerek)

személyes használatra, ezüst ötvözetek, félnemesfém amulettek, fityegők (charm), kulcskarikák nemesfémből,
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kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, kulcstartók bőrből; kulcstartók fémből, kulcstartók közönséges fémből,

kulcstartók műbőrből, kulcstartók nemesfémből, nemesfém charmok, nemesfém kulcskarikák (csecsebecsék és

fityegők), nemesfémből készült díszdobozok, nemesfémből készült kulcstartók, nemesfémmel bevont apró

 dísztárgyak, nemesfémmel bevont kulcstartók (gyűrűk ).

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók,

eldobható papírtermékek, irodai és oktatási segédanyagok, művészeti alkotások és szobrocskák papírból és

kartonból, építészmodellek, nyomtatványok, papír, karton, papírból készült szűrőanyagok, papírból, kartonból

vagy műanyagból készült tasakok és cikkek áruházi csomagoláshoz és tároláshoz, pénztárolók, ragasztók irodai

 és otthoni célokra.

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

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

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

 jegyzékébe tartozó 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

asztalneműk, főzőedények és tárolók, feldolgozatlan és félig feldolgozott üveg nem meghatározott célra, agyag

virágcserepek, beltéri terráriumok (növénytermesztéshez); beltéri terráriumok (viváriumok); cserép virágtartók,

csővégek öntözőcsövekhez, fazekasáru (kaspók, cserepek), kaspók, nem papírból, kerti fecskendők, kerti

locsolókhoz csatlakoztatott locsolófejek, kerti öntözők, kertészeti kesztyűk, komposzttartályok háztartási

használatra, kötözőkarók cserepes növényekhez, locsolók/ öntözőberendezések, locsolókannák, öntözőkannák,

műanyagfedelek virágcserepekhez, műanyag virágcserepek, növényfecskendők, növénytartó kosarak,

növénytálak, átültető tartályok növényekhez, öntözőberendezések, öntözőfejek locsolókannákhoz, virágállványok

(virágok elrendezésére), vázák, öntözők virágok és más növények locsolásához, öntözőrudak kerti locsolókhoz,

üveg virágtartók, üvegből készült díszcserepek, üvegházban használt fecskendők, üvegvázák, vízfecskendő

növények permetezésére, palántázó tálcák, permetező fejek műanyagból, szórófejek öntözőcsőhöz, tálak

virágdekorációhoz, virágcserepek, virágcserepek porcelánból, virágcserép alátétek, virágcserép tartók,

virágfecskendők, virágkosarak, virágláda ablakba, virágtartók, virágtálak, virágtálak nemesfémből, virágvázák,

 virágvázák nemesfémből.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; bútorhuzatok,

 falvédők, függönyök, váznak, textilcikkek és azok helyettesítői.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; kalapáruk, lábbelik, ruházati cikkek.

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

falikárpitok; falborítások, falburkolatok műanyagból, falburkolatok papírból, falburkolatok parafából, fal-és

 mennyezetborítások, padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

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

karácsonyfadíszek; játékok, játékszerek, ajándéktárgyak, sportcikkek és felszerelések, ünnepi díszítések és

 mesterséges karácsonyfák.

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

ügyletekről; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások, reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások, üzleti, elemzési, kutatás és információs szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és

 adminisztratív szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása és tárolása.

  43    Vendéglátás, élelmezés, időleges szállásadás: ideiglenes szállásbiztosítás, étel és italellátás.

 ( 111 )  220.980

 ( 151 )  2017.03.09.
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 ( 210 )  M 14 03424

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  E-Business Group Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Csorba Sándor ügyvéd, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi adminisztráció; eladási propaganda.

 ( 111 )  220.981

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02495

 ( 220 )  2016.07.29.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  PREGULOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  220.982

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02494

 ( 220 )  2016.07.29.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  PRENURO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  220.983

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02211

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  NEXT Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Hotel Museum Budapest

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.984

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02197

 ( 220 )  2016.06.28.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  220.985

 ( 151 )  2017.03.09.
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 ( 210 )  M 16 01843

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  Tradisco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

 ( 541 )  Tradisco

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti termékek.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  220.986

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02206

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

  
( 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 )  220.987

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02203

 ( 220 )  2016.06.29.

 ( 732 )  Reinas Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 reklámeszközök tervezése és formatervezése.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; digitális fájlok továbbítása;

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes rendszerek

 tervezése; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 111 )  220.988

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02198

 ( 220 )  2016.06.28.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.
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 ( 111 )  220.989

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02930

 ( 220 )  2016.09.15.

 ( 732 )  Boncz Gábor, Budapest (HU)

 Pál Dorottya, Budapest (HU)

 ( 541 )  Insured Loyalty Pro-Insurance

 ( 511 )  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások; bankügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; tőkekihelyezés,

tőkeberuházás; hitelirodák; pénzalapok elektronikus átutalása; vagyonkezelés; pénzügyi elemzések; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; részletfizetéses hitelnyújtás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások;

életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás]; jelzálog-hitelezés; online banki szolgáltatások; gyűjtések szervezése;

 pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 111 )  220.991

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02497

 ( 220 )  2016.07.29.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  RELEZIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  220.992

 ( 151 )  2017.03.09.

 ( 210 )  M 16 02496

 ( 220 )  2016.07.29.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  TREGALIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  220.994

 ( 151 )  2017.03.13.

 ( 210 )  M 15 01932

 ( 220 )  2015.07.16.

 ( 732 )  DR. IMMUN KFT:, Hatvan (HU)

 ( 541 )  25 gyógynövényes

 ( 511 ) 3    Hajspray, hajszeszek, samponok kedvtelésből tartott állatoknak, száraz samponok, szemöldök ápolására

 szolgáló kozmetikai szerek.

5    Balzsamok gyógyászati használatra, bedörzsölő szerek, gyógyhatású hajnövesztő szerek, hajkenőcsök

 gyógyászati használatra, korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítemények.

 35    Árubemutatás, árubemutatása kommunikciós médiában(kiskereskedelmi célból), áruminták terjesztése,

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-és

nagykereskedelme, import-export ügynökségek, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vásárok szervezése,

kirakatrendezés, közvéleménykutatás, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
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adminisztrációja, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

 szerkesztése, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Állatkozmetika, fodrászszalonok, hajbeültetés, szépségszalonok.

A rovat 141 darab közlést tartalmaz. 
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