
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.155

 ( 151 )  2017.04.07.

 ( 210 )  M 15 03796

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Kámán Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

 ( 541 )  zárszerviz.hu

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; acélcsövek; acéllemezek; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; acélredőnyök;

acélrudak; ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből;

ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak

fémből; aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből; alumínium; anyacsavarok fémből; azonosító lemezek fémből;

biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; cégtáblák, cégérek

fémből; cölöpök fémből; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; dobozok fémből;

dobozok fémzárai; dróthálók; drótkötelek, sodronykötelek; előre gyártott padozatok, peronok fémből; építmények

acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből,

épületekhez; fák fém védőszerkezetei; falburkolatok fémből; fellépők fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó

eszközök (nem elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek; fémállványzatok; fémanyagok

drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémcsavarok; fémcsövek; fémdobozok; fémek nyers vagy félig megmunkált

állapotban; fémépítmények; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémkabinok szórópisztolyos festéshez;

fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők;

fémlétrák; fémoszlopok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak; fémötvözetek; fémpadlók;

fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok rúdjai; fémrácsozat [mintás]; fémreszelékek; fémrostélyok, fémrosták;

fémszerelvények építményekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtömegcikkek; fémzárak

járművekhez; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből; fürdőmedencék madaraknak

(fémszerkezetek); gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; hajó kikötőbakok, kikötőcölöpök jelzőoszlopok

fémből; hirdetőoszlopok fémből; hordótartó állványok fémből; hordozható beszállólépcsők fémből, utasoknak;

hordozható építmények fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek]; istállók fémből; járólapok fémből; jégpályák

[fémszerkezetek]; kádak, medencék fémből; kandalló védőrácsok fémből; kerékbilincsek; kerítések fémből;

kerítésoszlopok fémből; készházak [kitek] fémből; könyökcsővek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,

ablaktáblák fémből; küszöbök fémből; lakatok; lambériák, falburkolatok fémből, lécek fémből; lépcsőfoklapok

fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; levélszekrények fémből; merevítőlemezek; páncélozott fémajtók;

páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fémből; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; pergolák

[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémből; reteszek, kallantyúk fémből;

rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rovarernyő-keretek fémből; rudak fémből

keményforrasztáshoz és hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémből;

sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sasszegek

fémből; satupadok fémből; szállítótálcák fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk kivételével; szegecsek,

fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; tartályok fémzárai; tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek

fémből; tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből

[épületekhez]; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár felsőpajzsok járművekhez, fémből;

 záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása; detektív ügynökségek; domén

nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása;

lakásfelügyelet [helyben]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrző-védő szolgáltatások; szaktanácsadás

biztonsági kérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása; szellemi

 tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 111 )  221.239

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03587

 ( 220 )  2016.11.16.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Origo by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.240

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03586

 ( 220 )  2016.11.16.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Metropolitan by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.241

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03588

 ( 220 )  2016.11.16.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Soho by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.242

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03301

 ( 220 )  2016.10.17.

 ( 732 )  Csasznek Imre Győző, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csasznek Imre Győzőné, 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).

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  221.243

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03450

 ( 220 )  2016.11.03.

 ( 732 )  Groupama Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Groupama Balansz

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés szóró-ajándékozás formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok,

levelek, szórólapok filmek formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón

és/vagy közösségi oldalakon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített

televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás

és/vagy hirdetés elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül;

 reklámozás és/vagy hirdetés mobiltelefon alkalmazásokon keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; befektetések, portfóliók kezelése;

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten

és/vagy távközlési eszközökön, vagy hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott

biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten

keresztül is; biztosítási szolgáltatások, biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak

kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények

felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás;

biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények

számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási

ügyletek adminisztrációja; biztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, biztosítással

kapcsolatos ügynöki és alkuszi szolgáltatások, biztosítással kapcsolatos megtakarítási programok, biztosításhoz

kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás, megtakarításhoz

kapcsolódó információnyújtás, nyugdíjra vonatkozó információnyújtás és megtakarítás, egészségügyi

szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység, egészségmegőrzési tervek,

csoportos biztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,
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önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,

 nyugdíjbiztosítások, speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; pénzügyi, biztosítási és szakmai

képzés; oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  221.244

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 01583

 ( 220 )  2016.05.06.

 ( 732 )  Hella 91 Kft. 100%, Bikal (HU)

 ( 541 )  Puchner

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  221.245

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 02571

 ( 220 )  2016.08.04.

 ( 732 )  Honvédelmi Minisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sport edzőtábori szolgáltatás, honvédelmi sport tábori szolgáltatás, testnevelés, honvédelmi testnevelés,

 oktatás, honvédelmi oktatás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szolgáltatás).

 ( 111 )  221.246

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 02579

 ( 220 )  2016.08.09.

 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  PIRET MAX

 ( 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 )  221.247

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 02580

 ( 220 )  2016.08.09.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  LACTOFLOW

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  221.248

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03657

 ( 220 )  2016.11.21.

 ( 732 )  dr. Szalay Tamás Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Adrienn, Budapest

 ( 541 )  Bamba marha

 ( 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  221.249

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03662

 ( 220 )  2016.11.21.

 ( 732 )  dr. Szalay Tamás Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Adrienn, Budapest

  

( 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  221.250

 ( 151 )  2017.04.10.

 ( 210 )  M 16 03079

 ( 220 )  2016.09.30.

 ( 732 )  Aranykorona Centrum Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARANYKORONA CENTRUM

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.251

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02383

 ( 220 )  2016.07.19.

 ( 732 )  Agro-flott Kft., Nyírtura (HU)

 ( 740 )  Dancs Ilona, Nyírtura

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok.

 ( 111 )  221.252

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02677

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  Quattroplast Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  QUATTROPLAST

 ( 511 )  1    Műanyag granulátumok és porok. Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyag termékek gyártásához.

 17    Műszaki műanyag féltermékek, különösen öntéssel, extrudálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hőformázással

gyártott rudak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erősített illetve erősítetlen hőre keményedő

 és hőre lágyuló műanyag termékek.

  19    Nem fémes építő anyagok, műanyag alapú lemezek és profilok.

  35    Reklámozás; saját kiadású folyóiratban más cégek reklámozása.

  40    Anyagmegmunkálás; fröccsöntés, extrudálás, öntés, sajtolás, hőformázás, forgácsolás.

  41    Szakmai képzés; műszaki ismeretek terjesztése.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások; feldolgozás- és alkalmazástechnikai ismeretekkel kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  221.253

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03113

 ( 220 )  2016.10.04.

 ( 732 )  Wellvital Klub Kft., Veszprém (HU)

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

 ( 511 ) 5    Élelmi rostok; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; folyékony

 vitaminkiegészítők; vitaminitalok; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; gyógynövények; gyógyteák.

 29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; gyümölcsök, tartósított;

tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; instant,

azonnal fogyasztható, feldolgozott gyümölcs- és zöldségkészítmények; feldolgozott gyümölcsből és zöldségből

 készített koncentrátumok; tejsavó.

 30    Feldolgozott gabonafélék; gabonaalapú élelmiszerkészítmények; gabonafélék emberi fogyasztásra szánt

élelmiszerekhez; gabonafélékből készült élelmiszerek; gabonaliszt; gabonaporok gabonaőrlemények; lisztek és

 más gabonakészítmények; gabonaalapú snack ételek; rizsalapú snack ételek.

 ( 111 )  221.257

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 01114

 ( 220 )  2016.04.02.

 ( 732 )  Neuron Szoftver Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bodrogközi László, Debrecen

 ( 541 )  Eaglement

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek grafikai ábrázolásokhoz;

adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek;

adatkommunikációs szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; adattárolók

[szoftverek] számítógépes használatra; adattömörítő szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló

számítógépes szoftverek; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek; digitális telefon platformok és szoftverek;

 adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez.

 ( 111 )  221.258

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 00612

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  Hatvani Galina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 41    Étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos: élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); mentorálás; oktatás; szemináriumok rendezése és

 vezetése.

 ( 111 )  221.259

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02192
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 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Guangzhou Fengli Tire&Rubber Co., Ltd., Guangdong (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járműabroncsok; gumiabroncsok gépjárművekhez; tömör gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncs

köpenyek; belső gumiabroncstömlők; javító felszerelések gumiabroncsokhoz; járműkárpitok; gépkocsik; kerekek

 gépjárművekhez; autókerék-tengely tartó.

 ( 111 )  221.260

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02612

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  Kóczián László 50%, Budapest (HU)

 Preyer György 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jakab Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  221.261

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02485

 ( 220 )  2016.07.27.

 ( 732 )  Gasztrobi Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Nagy István, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Félkész, szárított zöldséglevesek; félkész, szárított zöldség csipszek; szárított fűszerfélék; szárított húsporok.

 ( 111 )  221.262

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02338

 ( 220 )  2016.07.28.

 ( 732 )  Szegedi István, Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nyers és félig megmunkált nem nemes fémek és azok ötvözetei.

 7    Gépek és szerszámok.

 ( 111 )  221.263

 ( 151 )  2017.04.12.

 ( 210 )  M 16 02627

 ( 220 )  2016.08.12.
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 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.264

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02626

 ( 220 )  2016.08.12.

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

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.265

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02624

 ( 220 )  2016.08.12.

 ( 732 )  Gonda Benjamin Norbert, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth-Szeles András, Szeged

  ( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.266

 ( 151 )  2017.04.11.
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 ( 210 )  M 16 02616

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  Merlini David, Budapest (HU)

 ( 541 )  Houdini

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  221.267

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02615

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  Femina Média Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Femina Klub

 ( 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 )  221.268

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02613

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből, biztonsági pénzszekrények.

 7    Ajtózárak, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos.

  20    Kulcstartó táblák.

 ( 111 )  221.269

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03204

 ( 220 )  2016.10.07.

 ( 732 )  SCB Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők.

 ( 111 )  221.270

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03203

 ( 220 )  2016.10.07.

 ( 732 )  SCB Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők.
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 ( 111 )  221.271

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03063

 ( 220 )  2016.09.29.

 ( 732 )  ADLA Varrodai Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Kelmék beszegése, kelme szabása, ruhák átalakítása, ruhavarrás, steppelés, tűzés, szabás, szabászati

szolgáltatások, szőrmebundák, textilek, bőr(áru) és kelmék egyedi fazonigazítása, szűcsmunkák, textilanyagok

 kezelése, gombozás, patentozás, függöny méretre varrása, bútorszövet méretre igazítása.

 40    Feldolgozott bőr javítása, ruhagőzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhák felújítása, stoppolás (ruhajavítás),

 szőrmék karbantartása, javítása, zipzár és zipzárkocsi cseréje, bútorszövet javítása.

 ( 111 )  221.272

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02918

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  BOVIREX Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Gondos 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.273

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02917

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  BOVIREX Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Gondos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bovirex

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 8. szám, 2017.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M957



 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.274

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02769

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  Alba Regia Sport Club, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; kereskedelmi- és reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetési tevékenységek

 számítógépes hálózaton keresztül; szponzorok felkutatása; üzleti információk; termékbemutatók szervezése.

  36    Ingatlankezelés, -üzemeltetés és - bérbeadás, kiemelten irodák és sportlétesítmények.

 41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; sport és

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; sport edzésmódszerek, képzések könyvkiadása; sporttáborok

 szervezése; fiatal- és diáksport fejlesztése.

 ( 111 )  221.275

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02767

 ( 220 )  2016.08.30.

 ( 732 )  Nyakas Tibor, Debrecen (HU)

 Vojtko Ferenc, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Krisztián, Debrecen

  
( 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).

 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 )  221.276

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02628

 ( 220 )  2016.08.12.

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

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.308

 ( 151 )  2017.04.12.

 ( 210 )  M 17 00656

 ( 220 )  2001.09.19.

 ( 732 )  Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

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

 ( 541 )  BUSCOPAN

 ( 511 )  5    Gyógyszeripari és állatgyógyászati készítmények; egészségmegőrző készítmények.

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 
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