
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  210.162

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 11 02183

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; önkiszolgáló

éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges-);

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar;

 világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy televízióstúdiós használatra.

 ( 111 )  210.225

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 11 02182

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; önkiszolgáló

éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges-);

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar;

 világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy televízióstúdiós használatra.

 ( 111 )  215.518

 ( 151 )  2015.04.22.

 ( 210 )  M 13 03591

 ( 220 )  2013.11.29.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 9. szám, 2017.05.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1040



 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és

 erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  219.747

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00707

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)

 ( 541 )  Árendás szeszesital

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

 ( 111 )  220.481

 ( 151 )  2017.01.20.

 ( 210 )  M 14 02316

 ( 220 )  2014.07.21.

 ( 732 )  Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  220.704

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01171

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Orink Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ácsvonalzók, famérő lécek, adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek, csuklótámasz

számítógéphez, egér-alátétek, egér [számítógép-periféria], fax-berendezések, fénymásoló gépek, scannerek,

 optikai letapogatók [informatika], számológépek, vetítővásznak, vonalzák [mérőeszközök].

 16    Acéltollak, albumok, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, bélyegzők, bélyegzők, pecsétek,

bélyegzőpárnák, bélyegző (pecsét)tartó állványok, bélyegző (pecsét)tartó dobozok, bélyegzőtartók, bérmentesítő

gépek, blokkok [papíráruk], borítékok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, ceruzabelek, ceruzahegyező

gépek, ceruzahegyezők, ceruzák, címbélyegzők, címbélyegek, címkék, nem szövetből, csekkfüzettartók,

cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok, csipeszes írótáblák, csomagolópapír, derékszögű vonalzók,

dobazok kartonból vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, egészségügyi papír, értesítések [papíráruk],

ezüstpapír, fedelek, kötések, borítók [papíráruk], fényképtartók, festékező szalagok, festékkészletek [iskolai

használatra], festékpárnák, festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz, festőpatronok, festősablonok,

formanyomtatványok, űrlapok, földgömbök, füzetek, golyók golyóstollakhoz, görbe vonalzók, grafikai
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nyomatok, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai

cikkek], irattartók [papíráru], irodai bélyegzőgépek, irodai felszerelések, a bútorok kivételével, irodai

kaparókések, irodai kapcsok, irodai lyukasztógépek, irodai nedvesítők, íróecsetek, íróeszközök, írófelszerelések,

írókészletek, írókészletek [papíráruk], írókréta, írómappák, írószerek, írótábla törlők, írótollak, írótollak aranyból,

iskolai táblák, iskolaszerek [papíráruk], itatóspapírok, javítófolyadékok [irodai cikkek], javítószalagok [irodai

cikkek], jelölőkréta, jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk, karton, könyvecskék, füzetek, levélpapír, lyukasztók kézi

[irodai cikkek], másolópapír [papíráru], matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatványok, öntapadó

címkék [papíráruk], öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra, papír, papíráruk, papírszalagok,

papírtartó dobozok [irodai cikkek], papírvágó kések [irodai cikkek], papírzsebkendők, pasztellek [kréták],

pauszpapír, pénzcsipeszek, pergamenpapír, postabélyegek, radírgumik, ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy

háztartási használatra, ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra, ragasztók [enyvek] papíripari vagy

háztartási használatra, ragasztók papíripari vagy háztartási használatra, ragasztószalag-adagalók [irodai cikkek],

ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra,

rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztáblák, rajztömbök, rajzblokkok, rajzszegek, sokszorosító papírok,

szemeteszsákok papírból vagy műanyagból, szénceruzák, szórólapok, szövegkiemelők [filctollak], tinták, tollak

[irodai cikkek], toll és ceruzatartók, asztali, tolltartók, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak, transzparensek

 [papíráruk], tuskihúzók, tűzőgépek [irodai cikkek], vonalzók rajzoláshoz, zsírpapír, viaszpapír.

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

kiskereskedelmi célokból, fénymásolási szolgáltatások, fénymásológépek kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, import-export ügynökségek, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,

irodagépek és készülékek kölcsönzése, keresőmotor optimalizálása, marketing, mások árui és szolgáltatásai

engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay Per

 Click (PPC) hirdetés, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás.

 ( 111 )  221.204

 ( 151 )  2017.04.19.

 ( 210 )  M 16 02077

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  
( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 111 )  221.205

 ( 151 )  2017.03.31.

 ( 210 )  M 16 02085

 ( 220 )  2016.06.16.

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

 ( 541 )  CALOPET 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).
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 ( 111 )  221.206

 ( 151 )  2017.03.31.

 ( 210 )  M 16 02087

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Connect Europe Bt 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Iván Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatás szervezése; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások.

 ( 111 )  221.207

 ( 151 )  2017.03.31.

 ( 210 )  M 16 02088

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Linea Márti 100%, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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 )  221.208

 ( 151 )  2017.03.31.

 ( 210 )  M 16 02090

 ( 220 )  2016.06.17.

 ( 732 )  AVSpecialista Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio-videojel elosztó és közösítő berendezés; audiovizuális tanítási eszközök; digitális fényképezőgép;

digitális képmegjelenítő és továbbító készülék; digitális képrögzítő berendezés; elosztópultok, konzolok

[elektromosság]; gyengeáramú berendezések; irodatechnikai berendezés; mágneses adatrögzítők és adathordozók;

mozgókép-megjelenítő és továbbító készülék; oktatástechnikai bemutató és szemléltető eszköz; projektor tartó

konzolok [fémből]; számítástechnikai berendezés és alkatrész; szavazógépek; TV és monitor tartók;

 vetítővásznak [fényképészet]; vetítő vásznak; vezeték nélküli számítástechnikai eszközök.

 ( 111 )  221.209

 ( 151 )  2017.03.31.

 ( 210 )  M 16 02218

 ( 220 )  2016.06.30.

 ( 732 )  Two Pipi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik

 számára.

 ( 111 )  221.277

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 15 03688

 ( 220 )  2015.12.08.

 ( 732 )  Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Szimfonik Táncdalfesztivál

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; digitális jelek; hangfelvételhordozók; hanglemezek; letölthető zenei fájlok;

 magnetofonszalagok.

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

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

 ( 111 )  221.278

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 00262

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  Vinum Regnum Borház Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Almaborok; borok; körtebor; lőre, csiger; eperbor.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. (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 )  221.279

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02078

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  A-TAVERN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 42    Vendéglátás (élelmezés); személyek nyújtanak szolgáltatást élelmiszerek, italalok fogyasztásra való

 előkészítésére, étkezés biztosítása céljából.

 ( 111 )  221.280

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02234

 ( 220 )  2016.07.04.

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

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

 ( 541 )  DEEP!DEEP!

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

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

  30    Pizzák; salátaöntetek.

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

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

 ( 111 )  221.281

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02364

 ( 220 )  2016.07.15.

 ( 732 )  EDENRED, Malakoff (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TICKET TRIO

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver alkalmazások; mobiltelefon alkalmazások; mágnesesen kódolt hitelkártyák és betéti

 kártyák; mágnesesen kódolt előrefizetett kártyák; elektronikus és mágneses kártyák szolgáltatások kifizetésére.

 35    Munkavállalók, vállalatok, szállítók és vevők részére kialakított hűség- és ösztönzési programok üzleti

szervezése és üzleti adminisztrációja; jutalmak üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja papíralapú utalványok,

elektronikus utalványok és előrefizetett kártyák használatáért; üzleti szervezés vállalati és vevő hűségprogramok

nyújtásával kapcsolatban, amelynek keretében a dolgozók, vállalatok, szállítók és vevők a beváltáskor bizonyos

előnyökhöz, ajándékkártyákhoz vagy ajándékokhoz jutnak, amelyeket online katalógusból vagy web alapú

hűségprogram keretében rendelhetnek meg; utalványok, kuponok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák vagy

egyéb fizetőeszközök biztosításával összefüggő üzleti szervezés és üzleti adminisztráció; üzletvezetés és

konzultáció; utalványok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vásárlási megrendelésének

ügyintézése; utalványok, kuponok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy egyéb

 fizetőeszközök interneten történő árusításának üzleti adminisztrációja.

 36    Utalványok, kuponok, jegyek, előrefizetett- vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy bármely más

fizetőeszközök kibocsátása, ellentételezése és visszaváltása számítógép-hálózaton vagy mobiltelefonokon

keresztül, amelyek lehetővé teszik étkezések és élelmiszerek, valamint egyéb más áruk és szolgáltatások

kifizetésének lebonyolítását; utalványok, kuponok, jegyek, előrefizetett vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy

bármely más fizetőeszközök kibocsátása, ellentételezése és visszaváltása számítógép-hálózaton vagy

mobiltelefonokon keresztül, amelyek lehetővé teszik bármely áru és szolgáltatás, elsősorban szállás, turisztikai

szolgáltatások, személyszállítás, utazások és szabadidős létesítmények kifizetésének lebonyolítását; utalványok,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 9. szám, 2017.05.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1045



kuponok, jegyek, előrefizetett-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy bármely más fizetőeszközök kibocsátása,

ellentételezése és visszaváltása számítógép-hálózaton vagy mobiltelefonokon keresztül, amelyek lehetővé teszik

szórakoztató tevékenységek, sport- vagy kulturális tevékenységek és szolgáltatások kifizetésének lebonyolítását;

hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; előrefizetett kártyák kibocsátása; hitelkártyák kibocsátása; utalványok és

előrefizetett hitelkártyák biztosítása étkezések és élelmiszertermékek, valamint egyéb más áruk és szolgáltatások

kifizetéséhez; kifizetések feldolgozása, nevezetesen hitelkártya és betéti kártya tranzakciókat feldolgozó

szolgáltatások; előrefizetett feltöltőkártya szolgáltatások, nevezetesen elektronikus fizetés lebonyolítása

előrefizetett kártyákkal; étkezések és élelmiszertermékek, és bármely áruk és szolgáltatások elektronikus

kártyákkal, kuponokkal, utalványokkal, ellenőrző kártyákkal vagy egyéb más fizetőeszközökkel,

számítógép-hálózat vagy mobiltelefonok igénybevételével történő kifizetéséhez kapcsolódó pénzügyi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  221.282

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 01518

 ( 220 )  2016.05.03.

 ( 732 )  Market Építő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Román Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉPÍTENI SZERETÜNK

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  221.283

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02508

 ( 220 )  2016.08.01.

 ( 732 )  LET'S CODE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Braining Hub

 ( 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.

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

 ( 111 )  221.284

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02512

 ( 220 )  2016.08.01.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SERPENTA

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

 ( 111 )  221.285

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02513

 ( 220 )  2016.08.01.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  MISSYRING

 ( 511 )  5    Emberi használatra szánt gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  221.286

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02518

 ( 220 )  2016.08.02.

 ( 732 )  Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grand Imperial

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.287

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02656

 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.289

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02658

 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.290

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02661

 ( 220 )  2016.08.17.

 ( 732 )  Fekete Éva, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

 ( 541 )  GLOCOVO

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatáso (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.291

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02662

 ( 220 )  2016.08.17.

 ( 732 )  GÁPA Kereskedelmi és Szolgáltató 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,

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

 ( 111 )  221.292

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02798

 ( 220 )  2016.09.01.

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

 ( 541 )  Re-PET-a

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

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

 ( 111 )  221.293

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02799

 ( 220 )  2016.09.01.

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

 ( 541 )  Repeta

 ( 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 )  221.294

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02805

 ( 220 )  2016.09.02.

 ( 732 )  Főnix Tűzvédelmi Kft., Tóalmás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Ózonizátorok, ózonizálók.

 37    Épületek, [belső] tisztítása, féregirtás, nem a mezőgazdaságban, fertőtlenítés, járművek tisztítása,

 tisztítógépek kölcsönzése.

  40    Légfrissítés, légtisztítás, levegő szagtalanítása.

 ( 111 )  221.295

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02808

 ( 220 )  2016.09.02.

 ( 732 )  Visa International Service Association (a Delaware corporation), Foster City, Kalifornia (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bárhová is tartasz

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek pénzügyi szolgáltatások, biztosítási

szolgáltatások, bankügyletek lebonyolítása, hitelkártya szolgáltatások, betéti kártya szolgáltatások, terhelési

kártya szolgáltatások, feltöltő kártya szolgáltatások, smart (intelligens) kártya szolgáltatások, elektronikus hitel-

és betéti tranzakciók, elektronikus tőkeátutalás, kifizetések feldolgozása, tranzakciók hitelesítése és ellenőrzése,

hitel- és betéti kártyás készpénz helyettesítés, valutaváltás, online bankügyletek bonyolítása, számlafizetési

szolgáltatások, betéthez való hozzáférés biztosítása és bankjegykiadó automaták, csekkbeváltás és

készpénzkifizetés, pénzügyi információk terjesztése globális számítógép rendszeren keresztül, valamint

 sportversenyek, események, tevékenységek és játékok pénzügyi finanszírozása.

 ( 111 )  221.296

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02813

 ( 220 )  2016.09.01.

 ( 732 )  Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
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 ( 541 )  Magyar Nemzeti Balettintézet

 ( 511 )   35    Marketing.

  41    Oktatás; színházi produkciók; előadóművészek szolgáltatásai; szakmai újraképzés.

 ( 111 )  221.297

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03099

 ( 220 )  2016.09.30.

 ( 732 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitaminok állatok számára; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak;

étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatpelenkák; antiparazita nyakörvek állatoknak; bolhanyakörvek állatok

 részére; állatokon használt bolhairtó porok; féreghajtók.

 20    Kutyakosarak; fekvőhelyek állatoknak; hordozható kutyaházak, kutyaólak; ólak, vackok lakásban tartott

 kisállatoknak; kennelek; párnák háziállatoknak; hengerpárnák.

 31    Kutyaeledel; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaeledel konzervek; állateledelek [kekszfélék]; csontok

kutyáknak; állati takarmány; ehető csontok és rudak házikedvenceknek; ehető rágnivalók állatok részére; italok

 házikedvencek részére; jutalomfalatok házikedvenceknek.

 ( 111 )  221.300

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02221

 ( 220 )  2016.06.30.

 ( 732 )  Székely Dániel, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter Károly, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, elefántcsont, halcsont vagy

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

 ( 111 )  221.301

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02515

 ( 220 )  2016.08.02.

 ( 732 )  Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Imperial Danube

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.302

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02651
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 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 )  GYÜMÖLCSKALANDRA FEL

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

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

 ( 111 )  221.303

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 02958

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  AGNESKOVACS leather design Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.304

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03091

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  Bao Jiangao, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Magasházy Katalin 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).

 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 )  221.305

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03244

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  ads Interactive Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.306

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03245

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  ads Interactive Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, 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 )  221.307

 ( 151 )  2017.04.11.

 ( 210 )  M 16 03395

 ( 220 )  2016.10.27.

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

 ( 541 )  Xeter-Co

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  221.310

 ( 151 )  2017.04.19.

 ( 210 )  M 16 03479

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,

irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes

operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,

okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;

másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,

audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és

alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus

érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,

gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök

beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek

indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív
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elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző

(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és

szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát

alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs

berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek

gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés

ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok

helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;

gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs

számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő

berendezések járművekhez; megjelenítő monitorokholt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres

érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó

automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;

automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást

segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó

tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések

 vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonómautók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró

elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek

járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;

 fékberendezések járművekhez.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;

információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint

alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és

tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,

képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;

járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek

tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és

 tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  221.311

 ( 151 )  2017.04.19.
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 ( 210 )  M 16 03478

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AImotive

 ( 511 ) 9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,

irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes

operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,

okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;

másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,

audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és

alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus

érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,

gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök

beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek

indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív

elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző

(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és

szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát

alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzök; járművekbe való navigációs

berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek

gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés

ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok

helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;

gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs

számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő

berendezések járművekhez; megjelenítő monitorokholt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres

érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó

automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;

automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást

segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó

tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések

 vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonóm autók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró

elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
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járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;

 fékberendezések járművekhez.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;

információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint

alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és

tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,

képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;

járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek

tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és

 tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  221.312

 ( 151 )  2017.04.19.

 ( 210 )  M 16 03477

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,

irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes

operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,

okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;

másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,

audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és

alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus

érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,

gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök

beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek

indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív

elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző

(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és

szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát

alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs

berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek

gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés

ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
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helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;

gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs

számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő

berendezések járművekhez; megjelenítő monitorok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres

érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó

automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;

automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást

segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó

tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések

 vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonómautók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró

elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek

járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;

 fékberendezések járművekhez.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;

információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint

alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és

tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,

képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;

járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek

tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és

 tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  221.313

 ( 151 )  2017.04.19.

 ( 210 )  M 16 03476

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AdasWorks

 ( 511 ) 9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,

irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes

operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,

okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattárolóeszközök;
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másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó

számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,

audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és

alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus

érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,

gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök

beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek

indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív

elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző

(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és

szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát

alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

sebesség-ellenörző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzök; járművekbe való navigációs

berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;

számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek

gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés

ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok

helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;

gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs

számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő

berendezések járművekhez; megjelenítő monitorokholt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához

járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres

érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó

automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető

rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;

automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást

segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó

tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,

eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések

 vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések.

 12    Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonóm autók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró

elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek

járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; jármű riasztó rendszerek;

 fékberendezések járművekhez.

 42    Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;

információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,

adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint

alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és

tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,

képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
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járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és

járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és

minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek

tesztelése, önjáró jármüvek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és

 tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  221.315

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 15 02552

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Kocsisné Gál Csilla, Kistarcsa

 ( 541 )  Te is lehetsz cukorbeteg!

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, egészségügyi felvilágosítás.

  44    Egészségügyi tanácsadás, szolgáltatás, egészségügyi szűrés.

  45    Képviselet jogvitában, közvetítés (személyek közötti vitában).

 ( 111 )  221.316

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 00272

 ( 220 )  2016.02.02.

 ( 732 )  Pora Bernát, Balatonfüred (HU)

 ( 541 )  GELLAKK

 ( 511 )   41    Kulturális szakmai versenyek.

 ( 111 )  221.317

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 15 01614

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Patikaplus Kft. 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Vass Tibor, Székesfehérvár

 ( 541 )  Patikaplus

 ( 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).

 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 )  221.318

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 03062

 ( 220 )  2016.09.29.

 ( 732 )  Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Halász Gergely Áron, Budapest

 ( 541 )  Bringás reggeli

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.319

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 02919

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  Martina József, Pécs (HU)

 ( 541 )  Shinmukan Jujutsu tudatosság-harmónia-cselekvés harcművészet ösvényén, harmóniában élni a világgal

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat;

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

tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

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

szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel

 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz [tréning]; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzési]; kalligráfiai [szépírási}

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

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

levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];
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szemináriumok rendezése és vezetése; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);

szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás;

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

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

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

átalakítása fizikai médiumból; elektronikus médiumba; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások;

divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; kézírás elemzése [grafológia];

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  221.320

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 02915

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  Hurea-Matust Katalin, Kerekegyháza (HU)

 ( 541 )  LÁMPÁS-SZEMÉLYISÉG

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.321

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 02913

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Raab Karcher Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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.

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

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

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; sajtolt

 műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

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

 valamennyi áru).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  221.322

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 02912

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Raab Karcher Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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.

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

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

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; sajtolt

 műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

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

 valamennyi áru).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  221.323

 ( 151 )  2017.04.20.

 ( 210 )  M 16 02768

 ( 220 )  2016.08.30.

 ( 732 )  Nagy Béla, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lehel

 ( 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 )  221.324

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02845
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 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Matild Palace

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.325

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02554

 ( 220 )  2016.08.04.

 ( 732 )  Szél Károly, Csurgó (HU)

 Szél Marietta, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Szél Károly, Csurgó

  

( 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).

 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 )  221.326

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02839

 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  NOVA COAST INC., Toronto (CA)

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

 ( 541 )  Barny's Kenguru

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

készítmények állatgyógyászati használatra; étrend-kiegészítők gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és italok; vitaminok, ásványi és gyógynövényes készítmények gyógyászati célokra;

élelmiszerek gyógyászati célokra; gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi készítmények gyógyászati

használatra; higiéniai termékek gyógyászati célokra; terápiás hatású készítmények izom-és ízületi fájdalom

 kezelésére.

 ( 111 )  221.327

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02844

 ( 220 )  2016.09.06.

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

 ( 541 )  Carbovet

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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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 )  221.328

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02846

 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási és éttermi szolgáltatások, látványkonyhák és catering (étkeztetési) szolgáltatások.

 ( 111 )  221.329

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02855

 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  Quality Pack Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Dobozok fémből; Tároló dobozok fémből; Fém italosdobozok; Fém konzervdobozok; Fém üdítősdobozok,

 konzervdobozok; Fém dobozfedelek, konzervdoboz fedelek; Fémdobozok, üresen.

  40    Fémcikkek igény szerinti gyártása.

 ( 111 )  221.330

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 210 )  M 16 02657

 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.332

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 210 )  M 16 02671
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 ( 220 )  2016.08.17.

 ( 732 )  FLOW Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.333

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 210 )  M 16 02676

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  DOCFINIT - Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ferenc Tamás, 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 )  221.334

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 210 )  M 16 02680

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  Lila Tiszafa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 )  MUTU

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

 ( 111 )  221.335

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 210 )  M 16 02321

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nini

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  221.336

 ( 151 )  2017.04.25.

 ( 210 )  M 16 02652

 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROPESS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, nevezetesen pesszáriumok és kúpok.

 ( 111 )  221.337
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 ( 151 )  2017.04.25.

 ( 210 )  M 16 01658

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Provident Otthoni Szolgáltatás

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.339

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02254

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Fenntarthatósági Nap

 ( 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 )  221.340

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02391

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co KG, Nürnberg (DE)

 ( 740 )  Kölcsey-Rieden & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Műsoros elektronikus és optikai adathordozók; elektronikus közlemények (letölthető); szoftveralkalmazások

számítógépekhez, játékkonzolokhoz és mobil végfelhasználói készülékekhez; számítógépes programok

 multimédiaanyagok letöltéséhez(Streaming is).

 16    Nyomtatványok, gyermek- és ifjúsági ismeretterjesztő- és olvasókönyvek; kifestőkönyvek, tankönyvek és

rejtvénykönyvek; puhakötésű füzetek, (kvíz)tömbök; gyűjtőalbumok; matricák, matricagyűjtő füzetek;

 falitérképek; atlaszok; földgömbök(földgolyók).

  28    Táblajátékok; játékkártyák.

 38    Internetes beszélgetőszobák biztosítása üzenetek továbbítására számítógépfelhasználók között; hozzáférés

biztosítása internetes felületekhez és (tudományos) portálokhoz; filmek adatfolyamos átvitele (streaming);

 Video-ondemand közvetítések.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; kiadói szolgáltatások (kivéve a nyomtatási

munkákat); játékok lebonyolítása az interneten; televíziós szórakoztatás; szövegek kiadása (nem reklámcélú);

kiadói- és nyomdaipari termékek kiadása elektronikus formában, az interneten is; könyvek és füzetek kiadása

elektronikus formában, az interneten is; rendezvényekkel kapcsolatos információ; online számítógépes játékok

szolgáltatása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; rádiós szórakoztatás; szórakoztatás; kulturális

 és nevelési célú kiállítások szervezése; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás); könyvkiadás.

  45    Szellemi tulajdonjogok és szerzői jogok licencbeadása.

 ( 111 )  221.341

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02827
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 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  221.342

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02828

 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  221.343

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02829

 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  221.344

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02830

 ( 220 )  2016.09.05.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  GAXTRON

 ( 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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  221.345

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02831

 ( 220 )  2016.09.05.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged
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 ( 541 )  TINNITIN

 ( 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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  221.346

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02832

 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  Stilianos Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Vivien, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kézikönyvek oktatási célokra; kézikönyvek [útmutatók]; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok

[kézikönyvek]; nyomtatott kézikönyvek; oktató kézikönyvek; szakkönyvek, kézikönyvek; nyomtatott oktatási

 anyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez.

 41    Kézikönyvek kiadása; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; tanítási, oktatási

tevékenységek szervezése; akadémiák [oktatás]; alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

üzemeltetése; óvodák; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; óvodás oktatás; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [edzés]; tornatanítás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; közfürdők [úszómedencék]; szakmai

képzés, betanítás; szakoktatás, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási vizsgáztatás;

gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; életmentési módszerek oktatása; orvosi, egészségügyi

 oktatási szolgáltatások.

 44    Közfürdők higiéniai célokra; közfürdők működtetése egészségügyi célokra; közfürdőkkel kapcsolatos

szolgáltatások személyes higiéniai célokra; közfürdő szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi

 információszolgáltatás; orvosi kezelési szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése.

 ( 111 )  221.347

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02833

 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  Somnus Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Mosolyogj magabiztosan!

 ( 511 )  3    Fogkrémek; fogfehérítő gélek; gélek (fogfehérítő).

 ( 111 )  221.348

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02971

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 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 )  221.349

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02972

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 )  221.350

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02976

 ( 220 )  2016.09.20.

 ( 732 )  Radics Georgina, Endrefalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

  

( 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 )  221.351

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02978

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  dr. Greschik István, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; gyógyhatású készítmények; étrend kiegészítők; egészségügyi termékek; gyógyszerészeti

 termékek.

 ( 111 )  221.352

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02979

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  Fekete Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Jógával kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások; jógával kapcsolatos online multimédiás

tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; jógával kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az internet

segítségével biztosított, jógával kapcsolatos videotartalmakhoz való telekommunikációs hozzáférés; jógával

kapcsolatos közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; jógával kapcsolatos információátviteli szolgáltatások

digitális hálózatokon keresztül; jógával kapcsolatos videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív

továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy videoműsorszórási szolgáltatások jógával kapcsolatban;

 Internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam].

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning);

jógával és meditációval kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; jógaoktatás;

konferenciaszervezés; meditációs gyakorlatok tanítása; jógával és meditációval kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssei kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások szervezése;

kismamatanfolyamok; tanárképzési szolgáltatások jóga kapcsán; jógával kapcsolatos oktatási tanfolyamok,

vizsgák és minősítések tervezése; jógával kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; jógával kapcsolatos

online, nem letölthető videók biztosítása; jógával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; jógával

kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; jógával kapcsolatos filmek és videofilmek gyártása;

oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; jógával kapcsolatos online oktatás biztosítása; formában tartó

 sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások.

 44    Jógaterápia; meditációs szolgáltatások; rehabilitáció; táplálkozási tanácsadás; fitnesz- és mozgásterápia;

 gyógytorna; egészséggel és jó közérzettel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs.

 ( 111 )  221.353

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02980

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

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

 ( 541 )  WINSTON BREEZE BLUE

 ( 511 )  34    Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigeretta dohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba

 tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.

 ( 111 )  221.354

 ( 151 )  2017.04.26.
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 ( 210 )  M 16 03555

 ( 220 )  2016.11.14.

 ( 732 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 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 )  221.355

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 03557

 ( 220 )  2016.11.14.

 ( 732 )  Olbert Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ok2

 ( 511 )  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 )  221.359

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01243

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lindmayer István, Budapest

 ( 541 )  üzletet ide! program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.360
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 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03535

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 )  sziklakorhaz.hu

 ( 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).

 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 )  221.361

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03451

 ( 220 )  2016.11.03.

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

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Revita

 ( 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,

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

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  221.362

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03533

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 )  Sziklakórház Múzeum

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.363

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 16 02922

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  Farkas Dezső, Vörs (HU)

 ( 740 )  Rajda Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 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 )  221.364

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02736

 ( 220 )  2016.08.25.

 ( 732 )  Agrárház-Profit Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; műtrágyák, műtrágyázó készítmények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  221.365

 ( 151 )  2017.04.27.
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 ( 210 )  M 16 02923

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  J Plusz E Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Zabláczki József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  221.366

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03331

 ( 220 )  2016.10.20.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  221.367

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02928

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDALAKK PRIMER

 ( 511 )  2    Korróziógátló készítmény; festékek; lakkok; festék alapozók.

 ( 111 )  221.368

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03509

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  BocsiViki.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kürti Júlia, 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).

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; aloe vera italok,

alkoholmentes ásványvizek; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej

[alkoholmentes ital]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok

előállításához; limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;

paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek

 előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
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 43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  221.369

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03328

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  BRILL LIFE Média Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ajándék doboz, tasak papírból és kartonból.

  31    Vágott virágok.

  35    Ajándéktárgyak és virágok kereskedelme.

 ( 111 )  221.370

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03374

 ( 220 )  2016.10.25.

 ( 732 )  Szenes András Balázs, Benahavis, Malaga (ES)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fidel's

 ( 511 )  14    Kulcstartó karikák és kulcstartó láncok; kulcstartók fémből; kulcstartók nemesfémből; kulcstartók bőrből;

 kulcstartók műbőrből; ékszerek; jelvények nemesfémből.

 16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

 poszterek; söralátétek papírból.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; poharak, ivóedények, bárcikkek.

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

  41    Szórakoztatás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

  43    Vendéglátás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  221.371

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02898

 ( 220 )  2016.09.12.

 ( 732 )  Józsa Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  MESWEET

 ( 511 )   30    Csokoládé, édességek, készítmények.

  35    Édességkereskedelem.

 ( 111 )  221.372

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03373

 ( 220 )  2016.10.25.

 ( 732 )  Szenes András Balázs, Benahavis, Malaga (ES)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Kulcstartó karikák és kulcstartó láncok; kulcstartók fémből; kulcstartók nemesfémből; kulcstartók bőrből;

 kulcstartók műbőrből; ékszerek; jelvények nemesfémből.
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 16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

 poszterek; söralátétek papírból.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; poharak, ivóedények, bárcikkek.

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

  41    Szórakoztatás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

  43    Vendéglátás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  221.373

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02868

 ( 220 )  2016.09.08.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.374

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03368

 ( 220 )  2016.10.25.

 ( 732 )  Barra Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások

 kommunikációs képességmérő rendszerrel.

  41    Nevelés; szakmai képzés kommunikációs képességmérő rendszerrel.

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

 és kutató szolgáltatások; kommunikációs képességmérés.

 ( 111 )  221.375

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02863

 ( 220 )  2016.09.08.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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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 )  221.376

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03324

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Laguna Lakástextil Kft., Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Agyneműk; ágytakarók; asztalneműk; asztalterítők; baldachin függönyök [ágynemű]; bel- és kültéri

függönyök; bélésszövet függönyökhöz; bordűrök [textil tapétaszegélyek]; bútorhuzatok; falburkoló textíliák;

függöny drapériák; függönyelkötők textilből; függönyök; párnahuzatok; pliszé rolók; sötétítők függönyök

formájában; textil vagy műanyag függönyök és csipkefüggönyök; textiláruk ágyneműként; textilek, textíliák

 lakberendezéshez.

 35    Fali borításokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; prospektusok és termékminták

terjesztése; reklámanyag-terjesztés; szövetanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

tapétákkal, függönyökkel, beltéri rolókkal, valamint függönyökhöz és rolókhoz tartozó szerelvényekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; termékminták, áruminták bemutatása és terjesztése;

 textildekorációs árucikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  221.377

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03366

 ( 220 )  2016.10.25.

 ( 732 )  Fábián Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  221.379

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03365

 ( 220 )  2016.10.25.
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 ( 732 )  Fábián Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  Irodapont

 ( 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).

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

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

 ( 111 )  221.380

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02884

 ( 220 )  2016.09.09.

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

 ( 541 )  Oregomax

 ( 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 )  221.381

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03218

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Kozák Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Adatbázisok; elektronikus adatbázisok; számítógépes adatbázisok.

 35    Adatbázis menedzsment; számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépes adatbázisok összeállítása;

 információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése.

 42    Adatbázis karbantartása, tervezése, fejlesztése, helyreállítása; számítógépes adatbázisok tervezése; szoftver

 adatbázisok frissítése.

  44    Genealógiai kutatás és szolgáltatások.

 ( 111 )  221.382

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02856

 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  Quality Pack Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Dobozok fémből; Tároló dobozok fémből; Fém italosdobozok; Fém konzervdobozok; Fém üdítősdobozok,

 konzervdobozok; Fém dobozfedelek, konzervdoboz fedelek; Fémdobozok, üresen.

  40    Fémcikkek igény szerinti gyártása.

 ( 111 )  221.383

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03216

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  Repülő Puli Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándékkönyvek, adatkönyvek, emlékkönyvek, jegyzetkönyvek, képeskönyvek, könyvkötészeti anyagok,

könyvlaprögzítők, szakkönyvek, kézikönyvek, útikalauzok, útikönyvek, receptkönyvek, szakácskönyvek,

 naptárak.

 41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra, díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása, díjátadó

ünnepségek szervezése, előadások szervezése, előadások szervezése és lebonyolítása, gasztronómiai versenyekkel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások, kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra, kiállítási szolgáltatások

oktatási célokra, kiállítások megszervezése oktatási célokra, konferencia szolgáltatások, konferenciaszervezés,

 kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése, rekreációs célú összejövetelek rendezése.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz, elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások, étel és ital catering

intézményeknek, étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára, étel és ital catering

szolgáltatások gyűlések helyszíneire, étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára, ételkiszállítási

szolgáltatások, azonnali fogyasztásra, étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára, étkeztetési

szolgáltatások céges étkezdék számára, étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára, étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára, éttermek idegenforgalmi célokra, kültéri étkeztetési szolgáltatások,

receptekkel kapcsolatos tanácsadás, tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén, üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások, alkoholos italok felszolgálása, bár szolgáltatások, bárok, bárokkal kapcsolatos

tájékoztatás, bisztró [büfé] szolgáltatások, borbárok, borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása), borozói

szolgáltatások, delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek], élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások, elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások, elvitelre árusító éttermek, esküvői fogadások

rendezése [étel és ital], étel előkészítés, étel és ital catering bankettekre, étel- és italkészítés, étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára, étel és ital catering koktélpartikra, ételek és italok biztosítása éttermekben

és bárokban, ételek és italok biztosítása bisztrókban, belső berendezések bérbeadása, beltéri asztalok kölcsönzése,

beltéri székek bérbeadása, beltéri szőnyegek kölcsönzése, beltéri világítás kölcsönzése, bútorok bérbeadása,

bútorok kölcsönzése, bútorok kölcsönzése bemutatókhoz, bútorok kölcsönzése konferenciákhoz, étkészletek

kölcsönzése, bérlése, evőeszközök kölcsönzése, főzőkészülékek bérbeadása, székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, székek és asztalok bérbeadása, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátás, vendéglátási

 szolgáltatások [étel és italszolgáltatás], vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
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 ( 111 )  221.384

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02940

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  Molnár Tibor Attila, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Kulturális tevékenység, zenei rendezvények, előadások, koncertek.

 ( 111 )  221.385

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02934

 ( 220 )  2016.09.15.

 ( 732 )  Márton Zoltán Viktor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROXXARE

 ( 511 ) 9    Szoftverek; számítógépes szoftverek; elektronikus eszközökre telepíthető applikációk; elektronikus tananyag;

elektronikus könyvek; rögzített videók; elektronikus oktatási segédanyagok; interaktív tananyagok; elektronikus

adathordozók; digitális adathordozók; számítógépek; adatátvitelre szolgáló elektronikus eszközök; táblagépek;

mobiltelefonok; hordozható számítógépek; hordható elektronikus eszközök; számítógép hardverek; számítógép

összetevők és alkatrészek; számítógép-tartozékok; perifériák elektronikus eszközökhöz; kommunikációs célú

 elektronikus eszközök és tartozékaik; audiovizuális eszközök.

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

 35    Marketing tanácsadás; reklám és marketing; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; üzleti

konzultáció a marketinggel kapcsolatban; promóciós szponzoráció; online- és elektronikus sportcsapatok

menedzsmentje; sportmenedzsment; üzletviteli- és menedzsment tanácsadás; üzletviteli- és menedzsment

tanácsadás online- és elektronikus sporttal kapcsolatban; online- és elektronikus sportokkal kapcsolatos

menedzsment; online- és elektronikus játékokkal kapcsolatos menedzsment; üzletviteli- és menedzsment

tanácsadás online- és elektronikus játékokkal kapcsolatban; szoftverek értékesítése; akcelerátor szolgáltatás;

akcelerátor szolgáltatás online- és elektronikus játékokkal kapcsolatban; akcelerátor szolgáltatás online- és

elektronikus sportokkal kapcsolatban; ruházati cikkekkel, elektronikus adathordozókkal, számítógépekkel,

 számítógép-tartozékokkal és oktatási anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

 41    Online nyújtott oktatás; online oktatási szolgáltatások szervezése és közvetítése; rendezvényszervezés;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

sportversenyek szervezése; versenyszervezés; oktatás, tanítás; online- és elektronikus sportversenyek szervezése;

oktatási és szórakoztatási célú szolgáltatások nyújtása online- és elektronikus sportok formájában; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; sport- és szabadidős

 tevékenységek; online és offline könyvtári szolgáltatások; oktatás és tanítás; fordítás és tolmácsolás.

 ( 111 )  221.386

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02752
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 ( 220 )  2016.08.29.

 ( 732 )  Császár Tamás, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  I'dorm

 ( 511 )   20    Matracok, bébimatrac, ágyak.

  24    Matrachuzatok, ágyneműk.

  35    Marketing és kereskedelmi szolgáltatások matracok, ágyak, ágyneműk és matrachuzatok körében.

 ( 111 )  221.388

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02751

 ( 220 )  2016.08.29.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 44    Orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások,

természetgyógyász szolgáltatásai, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi diagnosztik, egészségügyi

tanácsadás, masszázs, terápiás szolgáltatások, menedzsment szolgáltatások beleértve tanácsadást, életmód

 tanácsadást, csoportos vagy egyéni tanácsadó programokat.

 ( 111 )  221.389

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02750

 ( 220 )  2016.08.29.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  221.390

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01766

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  AGROMOLNÁR Malomipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországon előállított lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 31    Magyarországon előállított gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

 áruosztályba.

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.391

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02740

 ( 220 )  2016.08.26.

 ( 732 )  Preisinger Áron 21%, Budapest (HU)

 Kópis Gabriella 22%, Budapest (HU)

 Piros Attila József 41%, Budapest (HU)

 Mózes Dóra 16%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balogh-Rosta Gergely Gyula, Telki

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek) kollégiumok, internátusok,

tréning, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú információk, oktatási

vizsgáztatás, óvodák [nevelés], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], testnevelés, gyakorlati képzés

[szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], sportlétesítmények üzemeltetése, oktatás, mentorálás,

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  221.392

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02931

 ( 220 )  2016.09.15.

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Avalon Resort & SPA ahol a luxus természetes!

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

  43    Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  221.393

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02741

 ( 220 )  2016.08.26.

 ( 732 )  Preisinger Áron 21%, Budapest (HU)

 Kópis Gabriella 22%, Budapest (HU)
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 Piros Attila József 41%, Budapest (HU)

 Mózes Dóra 16%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-Rosta Gergely Gyula, Telki

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek) kollégiumok, internátusok,

tréning, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú információk, oktatási

vizsgáztatás, óvodák [nevelés], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], testnevelés, gyakorlati képzés

[szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], sportlétesítmények üzemeltetése, oktatás, mentorálás,

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  221.394

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02745

 ( 220 )  2016.08.26.

 ( 732 )  Radányi Norbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók

 ( 541 )  Bartendaz

 ( 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 )  221.395

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02742

 ( 220 )  2016.08.26.

 ( 732 )  Holosan Biorezonancia Kft., Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Balázs, Hévíz

 ( 541 )  HOLOSAN

 ( 511 )  10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra, gyógyászati készülékek és eszközök, testrehabilitációs

 készülékek gyógyászati használatra.

  42    Biológiai kutatás; szoftverek, mint szolgáltatás.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  221.396

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02860

 ( 220 )  2016.09.08.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 )  221.399

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02643

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Pálinka Nemzeti Tanács, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsigmond Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Cseresznyepálinka, ágyas pálinkák, pálinkák, törkölypálinkák.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.400

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01635

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  221.401

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01634

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  221.403

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02783

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 )  Sp2

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek
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 ( 111 )  221.404

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02782

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 )  Sp1

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek

 ( 111 )  221.405

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02779

 ( 220 )  2016.08.30.

 ( 732 )  Rada Réka 50%, Dunaújváros (HU)

 Bércesi András Attila 50%, Sopron (HU)

 ( 740 )  Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  221.406

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02640

 ( 220 )  2016.08.12.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ULFEBIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen köszvény elleni gyógyszerek.

 ( 111 )  221.408

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 00880

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  Thúry Péter, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozási célra; bárányhús, feldolgozva; baromfi; baromfi, nem élő; borjúhús; csirkemell filé;

 csirke, csirkehús; csülök; disznóhús; csomagolt húsok; marhahús.

 ( 111 )  221.409

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 00881
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 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  Mazán Tamás, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; interaktív televízió és rádió sugárzás; információ és más

műsorok rádiós műsorszórása; digitális hangsugárzás; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az

 interneten keresztül.

 ( 111 )  221.411

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01250

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Tower International

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

építkezések felügyelete [irányítás]; építés; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; építmények lebontása; villamos vezetékek javítása; fűtőberendezések felszerelése

és karbantartása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; vakolás; ácsok szolgáltatásai; falazás

[kőművesmunka]; külső és belső festés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; épületek

 [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé].

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; számítógépes

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 111 )  221.412

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01251

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Our knowledge is your property

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

építkezések felügyelete [irányítás]; építés; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; építmények lebontása; villamos vezetékek javítása; fűtőberendezések felszerelése

és karbantartása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; vakolás; ácsok szolgáltatásai; falazás

[kőművesmunka]; külső és belső festés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; épületek

 [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé].

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; számítógépes

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 111 )  221.414

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02639

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  KártyaPláza
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 ( 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 )  221.415

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02638

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  SzívKártya

 ( 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 )  221.416

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02637

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

 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 )  221.417

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02636

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 9. szám, 2017.05.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1087



 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 )  221.418

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02356

 ( 220 )  2016.07.15.

 ( 732 )  Beauty Model Ltd., Majmo, Marshall Islands (IS)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hummusz; hummusz alapú ételek; zöldségalapú snack ételek; húsalapú snack ételek; halételek; kész saláták;

 hüvelyesekből készült saláták.

 30    Liszttartalmú, gabonaalapú, rizsalapú ételek; tésztaételek; szendvicsek; salátaöntetek; fűszeres készítmények

 ételekhez.

 43    Éttermek; gyorséttermek, snack bárok; elvitelre árusító éttermek; elvihető ételekkel kapcsolatos

 szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; salátabárok.

 ( 111 )  221.419

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01769

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 )  GASTROPOP

 ( 511 )   30    Pattogatott kukorica, gabona alapú snack ételek.

  31    Kukorica.

 ( 111 )  221.420

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02749

 ( 220 )  2016.08.29.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  221.421

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 02747

 ( 220 )  2016.08.29.
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 ( 732 )  Szamosvölgyi Kristóf Gábor, Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  HI-MATE

 ( 511 )   32    Teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok.

 ( 111 )  221.422

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03474

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  Koháry Géza, Csengőd (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.423

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 03480

 ( 220 )  2016.09.16.

 ( 732 )  Butophil Kft., Budajenő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, 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).

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  221.424

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01599

 ( 220 )  2016.05.10.
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 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Borkollégium

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.425

 ( 151 )  2017.04.27.

 ( 210 )  M 16 01598

 ( 220 )  2016.05.10.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Borászportál

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.431

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02717

 ( 220 )  2016.08.24.

 ( 732 )  Koch Róbert, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  16    Kiadványok, plakátok, könyvek, szórólapok, ismeretterjesztő-oktató dokumentumok.

 41    Előadóművészeti tevékenységek, előadások, rendezvények bemutatása és megszervezése, zenekarok

 támogatása, zenekari management, online tehetségkutató lebonyolítása, megvalósítása.

 ( 111 )  221.432

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02141

 ( 220 )  2016.06.21.

 ( 732 )  Kistály Cseppek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kristálycseppek

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.433

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02286

 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  György István 50%, Budapest (HU)

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   12    Kétkerekű jármű; kerékpár és valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 111 )  221.434

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02285

 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  György István 50%, Budapest (HU)

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  BikeForce

 ( 511 )   12    Kétkerekű jármű; kerékpár és valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 111 )  221.435

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02433

 ( 220 )  2016.07.25.

 ( 732 )  Panorama Design Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Elek Tamás Mirkó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; ívlámpák; izzószálas égők;

lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsikhoz; lámpák karácsonyfákhoz,

elektromos; lámpák világításra; lampionok; LED-diódás világító berendezések; mennyezetvilágítások; világító

 berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez.

 22    Harangok karácsonyfákra; hógömbök [dísztárgyak]; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a

 cukorkaféléket.

 28    Állati szőr; csomagoló kötelek; csomagoló zsinegek; előtetők textilanyagokból; erszényes kerítőhá1ók;

eszpartófű, alfafű; fésült gyapjú; függőágyak; füvek kárpitozáshoz; gyapjú [állati szőr]; gyapjú kárpitozáshoz;

gyapjúpihe, gyapjúpehely; gyapothulladékok; gyapothulladékok [tömőanyag]; gyapotkóc; hálók; hálózat; hámok,

nem fémből, anyagmozgatáshoz; háncs; hevederek, nem fémből, anyagmozgatáshoz; hócsalánrostok;

hulladékselyem; hurkok, hálók [csapdák]; juta; kábelek, nem fémből; kapok; karbonrostok textilipari használatra;

kártolt gyapjú; kender; kenderhevederek; kévekötelek, nem fémből; kóc, kenderkóc; kókuszrostok; kötelek;

kötelek, nem fémből; kötélhágcsók, kötéllétrák; kötőelemek, nem fémből; kötözőanyagok, nem fémből,

mezőgazdasági használatra; kötözőfonalak, nem fémből; kültéri ámyékolók textilből; léggát/légfüggöny; lenyírt

gyapjú; nyers gyapot; nyers len, tilolt; nyersselyem; nyers textilrostok; nyers vagy kezelt gyapjú; ostorszíjak;

övek, szíjak, nem fémből, anyagmozgatáshoz; ponyvák szintetikus anyagokból; rafia; sátrak; selyemgubók;

selyemhulladék; súlyzsinórok tolóablakokhoz; szalagok kötözésre, nem fémből; szalagok szőlő kötözésére;

szalagok zsalugáterekhez; szalmaburkolatok palackokhoz; szizál [agaverost]; szűrővatta; textilrostok;

tömőanyagok; üvegszálak, üvegrostok textilipari használatra; viaszos fonalak [cipészfonalak]; zsákok

[kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; zsinegek

 hálókhoz; zsinegek papírból; zsinegek, spárgák; zsinórok fényképek felfüggesztéséhez.

 ( 111 )  221.436

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02569

 ( 220 )  2016.08.07.

 ( 732 )  Gerilla PresS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  KÜZDŐTÉR (küzdőtér)
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 ( 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).

  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 )  221.437

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02567

 ( 220 )  2016.08.05.

 ( 732 )  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Radetzky Jenő, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok.

 35    Szervezet/vállalkozói hirdetés, árubemutató, gazdasági előrejelzések, marketing, online hirdetés

 számítógépes halózaton.

 41    Könyv, lap és folyóirat szerkesztés-kiadás, szakképzési programok szervezése, szakmai képzés,

rendezvények szervezése, előadások szervezése, konferenciák szervezése, oktatás, tanfolyamok szervezése,

 szakmai képzés.

 ( 111 )  221.438

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02566

 ( 220 )  2016.08.05.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Menetrend

 ( 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 )  221.439

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 03052

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  BEPANTHOL

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségápoló készítmények; higiéniai készítmények és cikkek.

 ( 111 )  221.440
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 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02870

 ( 220 )  2016.09.09.

 ( 732 )  Shan Su Fen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.441

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02715

 ( 220 )  2016.08.23.

 ( 732 )  Mamuzsics Gábor, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; cd-k (kompakt lemezek),

 dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  221.442

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02716

 ( 220 )  2016.08.24.

 ( 732 )  Dr. Sziráczki István 1/1, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletviteli tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; fogyasztói termék tanácsadás; interneten keresztüli

vásárlásokhoz kapcsolódó, vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás

internetes oldalakon; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára [ügyféltanácsadó üzlet]; megrendelések

költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek

számára; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; áruk mások

megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; menedzsment tanácsadás a személyzet elhelyezésével kapcsolatban; munkaerő toborzáshoz

kapcsolódó igazgatási tanácsadás; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és

tanácsadás; üzleti információs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

üzleti tanácsadás és információk; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; megvásárolni

szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; üzleti
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elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti kutatási és tanácsadási

szolgáltatások; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; információ adatbankokban történő összegyűjtése és

rendszerezése; hitelkártya-regisztrálási szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus

adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; adatrögzítés és

-feldolgozás; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatkutatás számítógépes fájlokban;

adatkinyerési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos üzleti konzultációs

szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos

konzultáció; adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén;

adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatfeldolgozási szolgáltatások a szállítás terén;

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; adatfeldolgozás vállalkozások számára;

adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozás; adatbázis menedzsment;

adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; dokumentumok készítése; elektronikus

készletkezelési szolgáltatások; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás;

fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztói kutatások; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése;

fogyasztópiaci információs szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése;

interjúkészítés piackutatási célokra; interjúkészítés minőségi piackutatáshoz; közvélemény-kutatás;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;

marketingstratégiai vizsgálatok; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatok összeállítása [mások számára];

címlisták összeállítása; fogyasztói indexek számítógépesített összeállítása; információk gyűjtése és számítógépes

adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratkezelői szolgáltatások, nevezetesen dokumentumok

iktatása; levelezőlisták összeállítása; mutatóval ellátott, indexelt címek összegyűjtése; reklámozással, hirdetéssel

 kapcsolatos statisztikák összeállítása.

 41    Egyetemi vagy főiskolai oktatás; oktatási vizsgáztatás; jogi oktatás; jogi oktatási szolgáltatások; jogi

szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó képzés; jogi továbbképző tanfolyamok biztosítása; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó,

audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése

(nem letölthető); elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem

letölthető); elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok

online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus publikációk; elektronikus publikációk

biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; előadások szervezése; előadások

szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; éves beszerzési konferencia szervezése;

adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozási oktatóprogramok telepítéséhez kapcsolódó szolgáltatások;

adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással

kapcsolatos oktatás; adatfeldolgozó technikákhoz kapcsolódó képzés; adatkommunikációval kapcsolatos képzési

 szolgáltatások; adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása.

 42    Számítógépes rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; informatikával

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikához

kapcsolódó információk összeállítása; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek

tervezése és fejlesztése; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;

adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és
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fejlesztése; adatmigrációs szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására

szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és

fejlesztése; adminisztratív folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; elemzési

szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; felhasználók jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban;

hardver és szoftver bérbeadása; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás;

információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; információtechnológiai

projektvezetés; ipari folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; keresőprogramok,

eszközök működtetése; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az adatfeldolgozó

technológia területén; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére

szolgáló szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése; adatbázis-szoftverek telepítése és

karbantartása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése; adatbázis tervezési szolgáltatások;

adatbázisok fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatfeldolgozó programok összeállítása; adatfeldolgozó programok tervezése;

adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó programok fejlesztése; adatfeldolgozó

programok készítése; adatfeldolgozó programok írása; adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó

programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása;

adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok

értékeléséhez és számításához használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez

és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatfeldolgozó programok

bérbeadása; adatok elektronikai biztonsági másolatkészítő szolgáltatásai; adatok importálására és kezelésére

szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatok importálására és

kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltatást

biztosító szolgáltatások; alkalmazás-szolgáltató [asp], nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása

mások számára; alkalmazás-szolgáltató (asp); alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; archivált e-mailek

elektronikus tárolása; audio fájlok elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és

berendezések biztosítása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális fényképek elektronikus tárolása;

digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal biztosítása; digitális fényképek tárolására

szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus tárolása; adatfeldolgozás

minőségértékelése viszonyítási alappal való összehasonlítással; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások;

adatátviteli vizsgálati eszközökkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatbázisok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése;

audiovizuális alkotások tervezése; animációk és speciális effektek tervezése; animációk tervezése mások

megbízásából; adatbázisok helyreállítása; adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbiztonsági

szolgáltatások [tűzfalak]; adatközlési rendszerek összeomlás utáni helyreállítási szolgáltatása; adatok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; hálózati rendszerek

ellenőrzése, megfigyelése; internetes walled garden szolgáltatások [regisztrációt igénylő, félig nyilvános

fórumok]; spamszűrő szolgáltatások; számítógépek katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési szolgáltatása; számítógépes biztonsági

szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás

szolgáltatásai; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes tűzfal szolgáltatások; számítógépes vírus

 elleni védelem biztosítása.

 ( 111 )  221.443

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02719
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 ( 220 )  2016.08.24.

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

 ( 740 )  Breuer 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 )  221.444

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02723

 ( 220 )  2016.08.25.

 ( 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 )  221.445

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 02724

 ( 220 )  2016.08.24.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIBIXOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 111 )  221.447

 ( 151 )  2017.05.03.

 ( 210 )  M 16 02809

 ( 220 )  2003.10.06.

 ( 732 )  Arrandco Investments Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  BAKER TILLY

 ( 511 )  35    Könyvszakértői üzleti szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat és könyvelés; számlák

elkészítése; üzleti számlakezelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; a számítógépesített könyvelés

előkészítése és karbantartása; menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések
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szolgáltatása; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások és tandíj költségekkel kapcsolatos könyvelési

szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti információk és tanácsok összeállítása és rendelkezésre bocsátása;

adótanácsadás és -becslés; adóbevallások elkészítése; adótanácsadás, tervezés és konzultálás; könyvelés; üzleti

fizetésképtelenségi szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; kutatási és információs szolgáltatások

a könyveléssel kapcsolatban; szakmai tanácsadás audíttal, számvitellel, hozzáadottértékadóval, személyi és

társasági adózással és vállalati behajtással kapcsolatban; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; az összes fent

említett szolgáltatással kapcsolatos beszámolók előkészítése; titkársági szolgáltatások; kezdő vállalati titkársági

szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati

irodai titkársági szolgáltatások; fizetési jegyzékek feldolgozása; munkaerő-toborzás; emberi erőforrás

menedzsment és munkaerőtoborzási szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; vállalatigazgató jelöltek állítása;

 nem ügyvezető vállalatigazgatók biztosítása.

 36    Független pénzügyi tanácsadói szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tervezés, kezelés,

tanácsadás és adminisztráció; valutakereskedés; biztosításközvetítés; kereskedelmi ügynöki tevékenység;

személybiztosítás és üzleti biztosítás közvetítési szolgáltatások; pénzügyi elemzések; befektetési tanácsadás és

tervezés; nyugdíjszolgáltatások; nyugdíjtanácsadás és -tervezés; adózási tanácsadás és tervezés; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás biztosításközvetítés; biztosítási és

pénzügyi információ-szolgáltatás; biztosítási ügyviteli konzultáció; fizetésképtelenséggel kapcsolatos

szolgáltatások; vállalati fizetésképtelenséghez és személyes csődhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlantulajdon-kezelés; pénzügyi kockázatkezelés; vagyonkezelési

szolgáltatások; befektetési alapok létrehozása; befektetés menedzsment és befektetési stratégiák; pénzügyi

befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tökekezelés; befektetési

vállalatok; befektetési alapok; kölcsön [finanszírozás]; jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; lakossági és

kereskedelmi jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjakkal, befektetésekkel, biztosítással,

életbiztosítással, tandíjjal, jelzáloggal kapcsolatos tanácsadás; örökösödési adóval kapcsolatos tanácsadás;

pénzügyi információk összegyűjtése és szolgáltatása és elemzése üzleti célokból telefonon, számítógépen,

elektronikus levelezéssel, elektronikus úton és nyomtatványok és időszaki kiadványok útján; vagyonkezelői és

végrehajtói szolgáltatások; vagyonkezelés; pénzügyekkel, befektetéssel és bizotsítással kapcsolatos szakmai

 tanácsadás; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.

 41    Pénzüggyel, befektetéssel, biztosítással, könyvvizsgálással, adózással, vállalati behajtással és könyveléssel

 kapcsolatos tanfolyamok és képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver tervezés és programozás szolgáltatások, szakmai (nem üzleti) tanácsadás;

cégalapítási szolgáltatások; jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás; pertámogatási szolgáltatások; igazságügyi

könyvvizsgálat; szakértő tanú szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

 adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos szaktanácsadó szolgáltatások.

  45    Adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  221.448

 ( 151 )  2017.05.04.

 ( 210 )  M 16 02810

 ( 220 )  2003.10.06.

 ( 732 )  Arrandco Investments Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Könyvszakértői üzleti szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat és könyvelés; számlák

elkészítése; üzleti számlakezelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; a számítógépesített könyvelés

előkészítése és karbantartása; menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések

szolgáltatása; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások és tandíj költségekkel kapcsolatos könyvelési
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szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti információk és tanácsok összeállítása és rendelkezésre bocsátása;

adótanácsadás és -becslés; adóbevallások elkészítése; adótanácsadás, tervezés és konzultálás; könyvelés; üzleti

fizetésképtelenségi szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; kutatási és információs szolgáltatások

a könyveléssel kapcsolatban; szakmai tanácsadás audittal, számvitellel, hozzáadottértékadóval, személyi és

társasági adózással és vállalati behajtással kapcsolatban; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; az összes fent

említett szolgáltatással kapcsolatos beszámolók előkészítése; titkársági szolgáltatások; kezdő vállalati titkársági

szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati

irodai titkársági szolgáltatások; fizetési jegyzékek feldolgozása; munkaerő-toborzás; emberi erőforrás

menedzsment és munkaerőtoborzási szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; vállalatigazgató jelöltek állítása;

nem ügyvezető vállalatigazgatók biztosítása; szaktanácsadó szolgáltatás a könyvizsgálással, adózással, vállalati

 behajtással és könyveléssel kapcsolatban.

 36    Független pénzügyi tanácsadói szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tervezés, kezelés,

tanácsadás és adminisztráció; valutakereskedés; biztosításkőzvetítés; kereskedelmi ügynöki tevékenység;

személybiztosítás és üzleti biztosítás közvetítési szolgáltatások; pénzügyi elemzések; befektetési tanácsadás és

tervezés; nyugdíjszolgáltatások; nyugdíjtanácsadás és -tervezés; adózási tanácsadás és tervezés; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás biztosításközvetítés; biztosítási és

pénzügyi infornnáció-szolgáltatás; biztosítási ügyviteli konzultáció; fizetésképtelenséggel kapcsolatos

szolgáltatások; vállalati fizetésképtelenséghez és személyes csődhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlantulajdon-kezelés; Pénzügyi kockázatkezelés; vagyonkezelési

szolgáltatások; befektetési alapok létrehozása; befektetés menedzsment és befektetési stratégiák; pénzügyi

befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekezelés; befektetési

vállalatok; befektetési alapok; kölcsön [finanszírozás]; jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; lakossági és

kereskedelmi jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjakkal, befektetésekkel, biztosítással,

életbiztosítással, tandíjjal, jelzáloggal kapcsolatos tanácsadás; örökösödési adóval kapcsolatos tanácsadás;

pénzügyi információk összegyűjtése és szolgáltatása és elemzése üzleti célokból telefonon, számítógépen,

elektronikus levelezéssel, elektronikus úton és nyomtatványok és időszaki kiadványok útján; vagyonkezelői és

végrehajtói szolgáltatások; vagyonkezelés; pénzügyekkel, befektetéssel és bizotsítással kapcsolatos szakmai

tanácsadás; pénzügyi információt tartalmazó adatbázisok szolgáltatása; pénzügyi információt tartalmazó

 jelentések készítése; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.

 41    Pénzüggyel, befektetéssel, biztosítással, könyvvizsgálással, adózással, vállalati behajtással és könyveléssel

 kapcsolatos tanfolyamok és képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver tervezés és programozás szolgáltatások, szakmai (nem üzleti) tanácsadás;

cégalapítási szolgáltatások; jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás; pertámogatási szolgáltatások; igazságügyi

könyvvizsgálat; szakértő tanú szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

 adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos szaktanácsadó szolgáltatások.

  45    Adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

A rovat 159 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 9. szám, 2017.05.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1098


		2017-05-11T12:30:32+0200
	Szabó Richárd István




