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A hatósági közlemények rovataiban 

alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 

kibocsátó egyes országokat és egyes 

nemzetközi szervezeteket azonosító 

kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 

 
AD Andorra 

AE Egyesült Arab Emirátusok 

AF Afganisztán 

AG Antigua és Barbuda 

AI Anguilla 

AL Albánia 

AM Örményország 

AO Angola 

AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 

AR Argentína 

AT Ausztria 

AU Ausztrália 

AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 

BA Bosznia-Hercegovina 

BB Barbados 

BD Banglades 

BE Belgium 

BF Burkina Faso 

BG Bulgária 

BH Bahrein 

BI Burundi 

BJ Benin 

BM Bermuda 

BN Brunei 

BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 

BR Brazília 

BS Bahama-szigetek 

BT Bhután 

BV Bouvet-sziget 

BW Botswana 

BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 

BY Belorusszia 

BZ Belize 

CA Kanada 

CD Kongói Demokratikus Köztársaság 

CF Közép-afrikai Köztársaság 

CG Kongó 

CH Svájc 

CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 

CL Chile 

CM Kamerun 

CN Kína 

CO Kolumbia 

CR Costa Rica 

CU Kuba 

CV Zöld-foki Köztársaság 

CW Curaçao 

CY Ciprus 

CZ Cseh Köztársaság 

DE Németország 

DJ Dzsibuti 

DK Dánia 

DM Dominikai Közösség 

DO Dominikai Köztársaság 

DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 

EC Ecuador 

EE Észtország 

EG Egyiptom 

EH Nyugat-Szahara 

EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  

EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 

ER Eritrea 

ES Spanyolország 

ET Etiópia 

FI Finnország 

FJ Fidzsi-szigetek 

FK Falkland-szigetek (Mavin- szigetek) 
FO Faröer-szigetek 

FR Franciaország 

GA Gabon 

GB Nagy-Britannia 

GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 

Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 

GE Grúzia 

GG Guernsey 

GH Ghána 

GI Gibraltár 

GL Grönland 

GM Gambia 

GN Guinea 

GQ Egyenlítői-Guinea 

GR Görögország 

GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 

GT Guatemala 

GW Bissau-Guinea 

GY Guyana 

HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 

HN Honduras 

HR Horvátország 

HT Haiti 

HU Magyarország 

IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-

dája 

ID Indonézia 

IE Írország 

IL Izrael 

IM Man-sziget 

IN India 

IQ Irak 

IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 

IT Olaszország 

JE Jersey 

JM Jamaica 

JO Jordánia 

JP Japán 

KE Kenya 

KG Kirgizisztán 

KH Kambodzsa 

KI Kiribati 

KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 

KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 

KR Koreai Köztársaság 

KW Kuvait 

KY Kajmán-szigetek 

KZ Kazahsztán 

LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 

LB Libanon 

LC Saint Lucia 

LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 

LR Libéria 

LS Lesotho 

LT Litvánia 

LU Luxemburg 

LV Lettország 

LY Líbia 

MA Marokkó 

MC Monaco 

MD Moldovai Köztársaság 

ME Montenegró 
MG Madagaszkár 

MK Macedón Köztársaság 

ML Mali 

MM Mianmar 

MN Mongólia 

MO Makao 

MP Észak-Marina-szigetek 

MR Mauritánia 

MS Montserrat 

MT Málta 
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MU Mauritius 

MV Maldív-szigetek 

MW Malawi 
MX Mexikó 

MY Malajzia 

MZ Mozambik 

NA Namíbia 

NE Niger 

NG Nigéria 

NI Nicaragua 

NL Hollandia 

NO Norvégia 

NP Nepál 

NR Nauru 

NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 

OM Omán 

PA Panama 

PE Peru 

PG Pápua Új-Guinea 

PH Fülöp-szigetek 

PK Pakisztán 

PL Lengyelország 

PT Portugália 

PW Palau 
PY Paraguay 

QA Katar 

QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 

RO Románia 

RS Szerbia 

RU Oroszországi Föderáció 

RW Ruanda 

SA Szaúd-Arábia 

SB Salamon-szigetek 

SC Seychelle-szigetek 

SD Szudán 
SE Svédország 

SG Szingapúr 

SH Szent Ilona 

SI Szlovénia 

SK Szlovákia 

SL Sierra Leone 

SM San Marino 

SN Szenegál 

SO Szomália 

SR Suriname 

SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 

SV Salvador 

SX Sint Maarten (holland rész) 

SY Szíriai Arab Köztársaság 

SZ Szváziföld 

TC Turks- és Caicos-szigetek 

TD Csád 

TG Togo 

TH Thaiföld 

TJ Tádzsikisztán 

TL Kelet-Timor 

TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 

TO Tonga 

TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 

TV Tuvalu 

TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 

UA Ukrajna 

UG Uganda 

US Amerikai Egyesült Államok 

UY Uruguay 

UZ Üzbegisztán 

VA Szentszék 

VC Saint Vincent és Grenadine 

VE Venezuela 

VG Brit Virgin-szigetek 

VN Vietnam 

VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 

WS Szamoa 

XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 

XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 

XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 

YE Jemen 

ZA Dél-afrikai Köztársaság 

ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 

 

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-

sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-

lati minta és formatervezési minta 

adatok azonosítói (INID-kódok a 

WIPO 9. szabványa szerint) 

 

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-

dalmi és növényfajta-oltalmi 

rovatokban közzétételi szám 

vagy lajstromszám; használati 

minta és formatervezési minta 

rovatokban lajstromszám; a 

megadott szabadalmak, a 

megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 

minta oltalmak és a megadott 

formatervezési mintaoltalmak 

rovatokban a lajstromszámhoz 

kapcsolt dátum a megadó ha-

tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 

16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 

(21) a bejelentés ügyszáma 

(22) a bejelentés napja 

(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-

sítási elsőbbség napja 
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 

kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 

UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-

ség adatai 

(40) A közzététel napja 

(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-

tályozás (szabadalmi, illetve 

használati minta rovatokban);  

Locarnói Megállapodás sze-

rinti osztályozás  (formater-

vezési minta rovatokban) 

UPOV-kód (növényfaj-

ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 

(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 

minta címe, a formatervezési 

minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 

a formatervezési minta fény-

képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-

vonat, használati minta rova-

tokban a főigénypont (a jel-

lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-

dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 

használati minták adatai 

(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-

talmi, illetve használati minta 

bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 

szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 

(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 

(71) bejelentő 

(72) feltaláló, szerző, nemesítő 

(73) szabadalmas, jogosult 

(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-

dalmi Együttműködési Szerződés 

szerinti adatok 

(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-

zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-

zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 

száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 

közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 

szerinti adatok, valamint a kiegé-

szítő oltalmi tanúsítványra vonat-

kozó adatok 

(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-

lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 

neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-

nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 

lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-

vány címe (a termék megne-

vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 

adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 

közzétételi adatai; 

az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-

dalmi Közlönyben történt 

meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-

vány időtartamának meghosz-

szabbítása iránti kérelem 

napja 

 

A publikáció fajtája (a WIPO 16. 

szabványa szerint) 

 

A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések közzététele, illetve köz-

zététel nélkül megadott szabadal-

mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések közzététele és tájékozta-

tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések, növényfajta-oltalmak 

közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-

delkező szabadalmi bejelentésekben 

a közzétételt követően elvégzett 

újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-

ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 

T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 

T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 

közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-

dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-

járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-

dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti korlátozási el-

járásban módosítással fenntartott 

európai szabadalmak szövege for-

dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 

T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 

adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 

kívüli szövegének magyar nyelvű 

fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-

oltalmi leírások bibliográfiai adata-

iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-

oltalmi leírásokban 

 

Védjegy és földrajzi árujelző adatok 

azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 

szabványa szerint) 

 

(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 

(141) a lajstromozási eljárás és az 
oltalom megszűnésének napja 

(151) a lajstromozás napja 

(156) a megújítás napja 

(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 

(210) a bejelentés ügyszáma 

(220) a bejelentés napja 

(230) a kiállítási elsőbbség adatai 

(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 

(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 

(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 

(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-

jegyzék a Nizzai Megállapo-

dás szerint, adatközlésnél csak 

az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-

zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 

közönségestől eltérő írás-

móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-

jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 

(556) hangmegjelölés 

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 
lapjában történő közzététel 

napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 

(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 

(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 

(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-

délyes adatai 

(731) bejelentő 

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 
lajstrom szerinti jogosult vagy 

a lajstromozási eljárásban 

résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 

(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 

 

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 

bejelentések, illetve a megadott szaba-

dalmak és használati mintaoltalmak ada-

tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 

mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-

adott formatervezési mintaoltalmak adatai 

a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-

lyonként csoportosítva, az első helyen 

szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 

ügyszám szerinti sorrendben jelennek 

meg. 

 

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 

négyjegyű kódok az adott rovatok tar-

talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 

szerint. 

 

A szabadalmi bejelentések közzététele 

című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 

bejelentési nappal rendelkező teljes 

vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-

mentumszám halasztott vizsgálatú sza-

badalmi bejelentésre utal. 

 

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 

bejelentések az ügyszám, a megadott 

kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-

romszám szerinti sorrendben jelennek 

meg. 

 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-

tések a bejelentők nevének betűrendjében, 

a lajstromozások lajstromszám szerinti 

sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 02445

 ( 220 ) 2016.07.26.

 ( 731 )  Bartha Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kallai Pál Sándor, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 02446

 ( 220 ) 2016.07.26.

 ( 731 )  Hajsz Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 02729

 ( 220 ) 2016.08.25.

 ( 731 )  Szatmári Nóra, Budapest (HU)

 ( 541 ) KRISTÁLYHARMONIZÁCIÓ

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02753

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Vukoszávlyev Iván, Szeged (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; acéltollak; asztalneműk papírból;

asztalterítők papírból; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; borítékok [papíráruk];

brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy- kartonból; ceruzahegyezők; ceruzák; címbélyegzők,

címbélyegek; címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; előkék csecsemőknek papírból;

fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;

hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;

irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; íróeszközök; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek;

írótollak; írótollak aranyból; iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk]; karkötők íróeszközök

rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok; képek;

könyvecskék, füzetek; könyvjelzők; könyvtámaszok; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; másolópapír

[papíráru]; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; öntapadó címkék

[papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; papírtörülközők;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;

szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; tálalátétek,

tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók;

töltőtollak; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból.

  30    Lángosok, töltött lángosok.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02975

 ( 220 ) 2016.09.20.

 ( 731 )  Everyday Nutrition Kft., Baja (HU)

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

 ( 541 ) EVERYDAY NUTRITION

 ( 511 )  30    Édes és sós rágcsálnivalók; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara, puffasztott rizs, extrudált kenyér, müzli,

kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények; müzliszeletek, energiaszeletek; kávé,

 tea, kakaó és helyettesítőik.

 32    Alkoholmentes italok; ízesített szénsavas italok; ízesített vizek; vitamintartalmú italok, vitaminnal dúsított

 szénsavas víz [italok]; ásványvizek.

 ( 210 ) M 16 03004

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  AGETA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes joystickek, botkormányok; számítógép perifériák; hordható számítógépes perifériák;
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billentyűzetek; fejhallgatók; vezeték nélküli fejhallgatók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; virtuális

valóság szemüvegek; belső hűtőventilátorok számítógépekhez; hűtőpárnák vezeték nélküli számítógépekhez;

botkormányok számítógépekkel való használatra, nem videojátékokhoz; tápegységek [transzformátorok];

számítógépes hűtők; központi feldolgozó egységek (processzorok) hűtői; hűtőbordák; hűtő alátétek

 notebookokhoz.

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

 ( 210 ) M 16 03047

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  TSp Logisztika Kft., Aszófő (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TSp Logisztika

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

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); raktári állványrendszerek, raktári berendezések,

 raktári állványrendszerek áthidaló, összekötő és rögzítő elemei.

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); raktári

 állványrendszereket és ezek egységeit mozgató motorok és automatikák, távirányítók.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); raktártechnikai felmérés és tanácsadás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 16 03131

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Média Hungary

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 03185

 ( 220 ) 2016.10.06.

 ( 731 )  Nagy Sándor Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 ( 210 ) M 16 03255

 ( 220 ) 2016.10.12.

 ( 731 )  Tóth Norbert, Komárno (SK)
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 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; tea alapú italok; jeges tea.

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

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

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; teázó, büfé, büfékocsi üzemeltetése; tea alapú italok árusítása

 mobil árusítóhelyen.

 ( 210 ) M 16 03265

 ( 220 ) 2016.10.13.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Property Investment Forum

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése; marketing; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok

 terjesztése; reklámozás.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 03291

 ( 220 ) 2016.10.14.

 ( 731 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ., ESKISEHIR (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, rágcsálnivalók.

 ( 210 ) M 16 03297

 ( 220 ) 2016.10.13.

 ( 731 )  Fehér Zsolt 80%, Pécs (HU)

 Kiss Zsuzsanna 20%, Dömsöd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Okostelefonra letölthető mobilalkalmazás, webalkalmazás; applikációs szoftver.

 16    Nyomdaipari termékek, napilap, hetilap, havilap, újság, magazin, papír, karton és ezen anyagokkal készült

termékek; nyomdaipari termékek; újságok, magazinok, könyvek; könyvek, kiadványok, nyomtatványok,

tájékoztató füzetek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk; ragasztóanyagok papírhoz és papírárukhoz

vagy háztartási célra; anyagok művészek részére; ecsetek; íróeszközök és irodai cikkek (kivéve bútorok);
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szintetikus csomagolóanyagok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; nyomdai betűk; klisék; albumok,

almanachok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, formanyomtatványok, ürlapok, füzetek,

hajtogatókartanok (irodai cikkek), hírlevelek, jegyek, katalógusok, képek, képregények, könyvecskék, füzetek,

könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak letéphető lapokkal,

efemeridák, noteszok, nyomtatványok, oktatási eszközök (készülékek kivételével), öntapadó címkék (papíripari),

portrék, arcképek, poszterek, prospektusok, szabásminták ruhák készítéséhez, tárgymutatók, repetóriumok,

 tervrajzok, transzparensek (papíráruk), újságok, üdvözlőlapok, kártyák.

 35    Reklámozás, tv-reklámozás, online reklámozás számítógépes hálózaton; rádióreklámozás; hirdetések

levélben megrendelve; szabadtéri hirdetés; nyomdai és internetreklámozás; reklámügynökség szolgáltatásai;

reklámhely bérbeadása az interneten; marketing mások számára, digitális hálózatokon is (webvertising),

piackutatás és elemzés; internetes reklámozás mások számára; reklámozási intézkedések tervezése és készítése;

marketing; tv-marketing; cégek bemutatása az intemeten és más média útján; minták szétosztása reklámozási

célból, eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból; reklámozási események

szervezése; üzletvezetés mások részére; multimédiás ügynökség szolgáltatásai, nevezetesen cégek bemutatása az

interneten és más médiumok útján; eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból;

áruk és szolgáltatások bemutatása; kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi és reklámozási célból; vásárok

 szervezése ipari vagy reklámozási célból.

 41    Újság-, magazin-, hetilap- és lapkiadás; nyomtatványok kiadása és szerkesztése (kivéve reklámozási célból),

újságoké, magazinoké és könyveké, valamint oktatási és információs anyagoké, mindegyik magában foglalja a

felvett hang és képi információk formáját elektronikus formában is és az internet útján is; elektronikus újságok,

könyvek és magazinok (nem letölthetők) online publikálása; hang- és tv-stúdió szolgáltatásai, nevezetesen hang-

és képfelvételek készítése; hang- és képfelvételek bemutatása és kölcsönzése; tv- és rádióprogramok gyártása; tv-

és rádióprogramok összeállítása; szórakoztatás, rádiós és tv-s szórakoztatás; szórakoztató események, kulturális

és sportesemények, képzési események, oktatási események szervezése, minden előbb említett szolgáltatás, ami

ebbe az osztályba tartozik; szórakoztatás IP/tv útján; játékok lefolytatása az internet útján; mobilalkalmazás

 működtetése adatbázison alapuló internetes weboldal, illetve mobilalkalmazás müködtetése.

 42    Közösségi applikációs felület szolgáltatása; felhasználói közösség-felület szolgáltatása; számítástechnikával

és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép

szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; telekommunikációs technológiai tanácsadás; web

 oldalak alkotása és fenntartása mások számára; weboldal-üzemeltetés.

 ( 210 ) M 16 03304

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  EUROTRADE PHARMA Kft., Kisigmánd (HU)

 ( 740 )  Kiani Milán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Alginát étrend-kiegészítők; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; aminosavak

humángyógyászati használatra; antioxidáns pirulák; bőrkeményedés elleni készítmények; diétás élelmiszerek

gyógyászati használatra, italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; enzimek gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étrend-kiegészítő enzimek; gyógycukorkák;

gyógyitalok; gyógynövények; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; propolisz étrend-kiegészítők;

 protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.

 29    Algakivonatok élelmiszerként; datolya; gyümölcsök, tartósított; kakaóvaj; mandulatej étkezési célokra;

 mazsola; lenmagolaj kulináris célokra; olajok, étkezési; repceolaj, étkezési; zöldségek, tartósított.
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 30    Búzaliszt; chips; árpaliszt; csokoládé; édesítőszerek, (természetes); fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények;

gríz, kuszkusz, búzadara; kakaó; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; méz;

 teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea; zabliszt; tésztafélék.

 ( 210 ) M 16 03310

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  Rákvakcina BVM Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra;

biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai

szövetkultúrák gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati

használatra; élő szövetből álló sebészeti implantátumok; erősítő szerek [gyógyszerek]; gyógyhatású

adalékanyagok; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati

használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra;

szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szteroidok; vakcinák [oltóanyagok]; vegyi készítmények állatgyógyászati

használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati

 használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vér gyógyászati használatra; vérplazma.

 10    Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra; állatgyógyászati készülékek és eszközök; befúvó

készülékek, inszufflátorok; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati

használatra; gyógyászati készülékek és eszközök; hipodermikus fecskendők; injekciós fecskendők; injektorok

gyógyászati használatra; mikrodermabráziós készülékek; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra

sejtszámlálók; tűk orvosi használatra; ultraibolya lámpák gyógyászati használatra; ultraibolya sugárszűrők

 gyógyászati használatra; véranalizáló készülékek.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi

 rendelők; orvosi szolgáltatások; szanatóriumok; terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03385

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  POLICHEM S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 ) CICLOTAU

 ( 511 ) 3    Ciklopirox-olamint tartalmazó szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; ciklopirox-olamint

 tartalmazó kozmetikai cikkek; ciklopirox-olamint tartalmazó hajápolók.

5    Ciklopirox-olamint tartalmazó gyógyszerészeti készítmények; ciklopirox-olamint tartalmazó egészségügyi

készítmények gyógyászati célokra; ciklopirox-olamint tartalmazó, gyógyászati használatra kialakított diétás

anyagok; ciklopirox-olamint tartalmazó ragasztószalagok gyógyászati célokra; ciklopirox-olamint tartalmazó

 kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 16 03427

 ( 220 ) 2016.10.28.

 ( 731 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eckert Ádám, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Bankkártyák.
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 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).

 ( 210 ) M 16 03439

 ( 220 ) 2016.10.28.

 ( 731 )  Tálos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GELLAVILLA

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 03445

 ( 220 ) 2016.11.02.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bognár-Bús Tünde, Akasztó

 ( 541 ) Bodza-lime Ági

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 03448

 ( 220 ) 2016.11.02.

 ( 731 )  TopoLynx Informatikai Kft. 100%, Kőszeg (HU)

 ( 740 )  Czimber Kornél, Kőszeg

 ( 541 ) TopoLynx

 ( 511 )  42    Számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftverekkel

 kapcsolatos kutatás és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03455

 ( 220 ) 2016.11.03.

 ( 731 )  Mecsek Group Kft., Feked (HU)

 ( 541 ) MECSEK RALLYE

 ( 511 )  25    Bőrruházat, dzsekik, felsőruházat, dzsömper ruhák, egyenruhák, ingek, kabátok, kezeslábasok

(felsőruházat), munkaruhák, műbőrruházat, nyakkendők, övek, pólók, sapkák, sálak, sportcipők, vízhatlan

 ruházat, zoknik.

 35    Reklámcélú kiállítás szervezése, közönségszolgálat, marketing, on-line hirdetői tevékenység, reklámozás,

sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, üzleti információk, üzletvezetési tanácsadó szolgálat, üzletvitel sportolók

 számára.

 41    Coaching (tréning), időmérés sporteseményeken, jegyirodai szolgáltatás, oktatás, riporteri szolgáltatás,

 sport-edzőtábori szolgáltatás, sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 16 03460

 ( 220 ) 2016.11.03.

 ( 731 )  REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Endrényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NIGHT & DREAM

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás italok gyógyászati célokra, diétás készítmények gyógyászati

használatra; diétás ételek gyógyászati célokra, diétás ételkiegészítők; diétás ételkészítmények gyógyászati

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M982



használatra; étrend-kiegészítő italpor keverékek, étrend-kiegészítő enzimek; étrend- és táplálékkiegészítők;

pezsgő vitamintabletták; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők, vitaminok és vitamin készítmények,

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin cseppek,

 vitamin kiegészítők.

  30    Készítmények italokhoz (kávé alapú); kávé- és teapótlók; készítmények italokhoz (tea alapú).

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 03475

 ( 220 ) 2016.11.04.

 ( 731 )  GENCHEM Kft., Tevel (HU)

 ( 541 ) GenBull

 ( 511 )  1    Növények növekedését szabályozó készítmények.

 ( 210 ) M 16 03483

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU)

 Braun Dániel, Tényő (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) "Nyúli húsvét" Tavaszi fesztivál és hagyományőrző kulturális találkozó

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03521

 ( 220 ) 2016.11.09.

 ( 731 )  International Ltd, Group Corp., Panama City, El Dorado (PA)

 ( 740 )  Kucserák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Állati eredetű szén; állati eredetű szénkészítmények; égést elősegítő készítmények [vegyi adalékanyagok

motorüzemanyagokhoz]; hordozóanyagok talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; komposzt; műtrágyák;

 műtrágyázó készítmények; termőföld; tölgyfagubacs; tőzegkockák kertészet számára; tőzeg [trágya].

4    Brikett (tüzelési); fabrikett; faforgács világításhoz; faszén [tüzelőanyag]; gyújtósok; tőzegbrikett

 [tüzelőanyag]; tőzeg [üzemanyag]; tűzifa.

 16    Blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy

kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];

csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú

papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; hajtogatókartonok [irodai

cikkek]; hírlevelek; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru];

műanyag buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; nyúlékony müanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó

szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papír; papíráruk; poszterek; prospektusok; írótollak; karton;

kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék,

 füzetek; könyvek; levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

állásközvetítő irodák; bérszámfejtés; gépirási szolgáltatások; iratmásolás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

keresőmotor optimalizálása; kiszervezett vállalatirányítás; munkaerő-toborzás; marketing; outsourcing
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szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; titkársági

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03547

 ( 220 ) 2016.11.11.

 ( 731 )  Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; papíráruk és irodaszerek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

számára és rajzeszközök, ecsetek, festékkészletek, festékkeverő csészék; tanítási és oktatási anyagok,

iskolaszerek, körzők, füzetek, modellező anyagok, pasztellek, kréták; írószerek (golyóstollak, ceruzák);

gemkapocs, iratgyűjtók, dossziék, irattartók, iratkapcsok, írószerek, írólapok, javítószalagok; radírgumik,

ragasztók irodai és otthoni célokra, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; szövegkiemelők; toll- és

 ceruzatartók; tűzőgépek; vonalzók.

 ( 210 ) M 16 03548

 ( 220 ) 2016.11.11.

 ( 731 )  Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; papíráruk és irodaszerek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

számára és rajzeszközök, ecsetek, festékkészletek, festékkeverő csészék; tanítási és oktatási anyagok,

iskolaszerek, körzők, füzetek, modellező anyagok, pasztellek, kréták; írószerek (golyóstollak, ceruzák);

gemkapocs, iratgyűjtók, dossziék, irattartók, iratkapcsok, írószerek, írólapok, javítószalagok; radírgumik,

ragasztók irodai és otthoni célokra, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; szövegkiemelők; toll- és

 ceruzatartók; tűzőgépek; vonalzók.

 ( 210 ) M 16 03549

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Gábor Márta, Budapest (HU)

 Gajer Emese, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, kiegészítők.

 ( 210 ) M 16 03566

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 ) Pannonhalmi Bíborágyas Cigánymeggy Pálinka

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 16 03590

 ( 220 ) 2016.11.16.

 ( 731 )  HUNGAROTRADE Kft., Dunaújváros (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 4    Magyarországról származó ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő

termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 20    Magyarországról származó bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,

szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek

pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 40    Magyarországon történő anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03599

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Árvai Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03600

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Kiss Máté, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 16 03601

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Pásztor Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek, kicsinyített járműmodellek, fantázia modellek és alkatrészeik, valamint sportcikkek,

 távirányítós modellek.
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 ( 210 ) M 16 03602

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Macrotel Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03605

 ( 220 ) 2016.11.15.

 ( 731 )  Szalontai László Béla 100%, Kompolt (HU)

 ( 740 )  dr. Pozderka Gábor, Budapest

 ( 541 ) Balatonica

 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03610

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  VITANIKA Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Móri Ferenc András, Biatorbágy

 ( 541 ) VITANIKA

 ( 511 ) 7    Emelőgépek, anyagmozgató gépek, hidraulikus kézi emelő berendezések, targoncák, egyedi gyártású gyártó

sorok, ipari célgépek, prés szerszámok, csomagoló gépek, anyagtovábbító berendezések, konvejorok, leválasztó

 berendezések (por, vákuum, víz, olaj, oldószer), kiszerelő sorok.

 37    Emelőgépek javítása, karbantartása, felújítása, villamos szerelések, irányítástechnikai rendszerek szerelése

és javítása, mérlegtechnikai rendszerek szerelése és javítása, légtechnikai szerelések, vegyipari gépészeti

 szerelések, általános gépészeti szerelések, erősáramú rendszerek szerelése és javítása.

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

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

 ( 210 ) M 16 03654

 ( 220 ) 2016.11.22.
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 ( 731 )  Kovács Ferenc, Budapest (HU)

 ( 541 ) 911 BURGER PIZZA

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; szénsavas italok; vizek [italok].

  39    Áruk csomagolása; áruk raktározás; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; termékek csomagolása.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek.

 ( 210 ) M 16 03658

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Angel Service

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

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

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

 ( 210 ) M 16 03659

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  Wine Concept Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wine Concept Fizzy

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 03661

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

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

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

 ( 210 ) M 16 03664

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 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.

 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; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők; borítékok [papíráruk]; ceruzatartók; címkék papírból vagy

kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolópapír; dossziék [papíráruk}; dossziék [papíráruk]; elválasztó lapok,

regiszterek iratrendezökhöz; fatartalmú papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékszalagok

számítógép-nyomtatókhoz; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs;

golyóstollak; gyűrűs irattartók, iratrendezök; iratgyűjtók, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kapcsok,

iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek; irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írógépszalagok,

festékszalagok; írógépszalagok, festékszalagok; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; iskolaszerek

[papíráruk]; mappák; naptárak; noteszok; noteszok; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák (papíripari};

papír; papír-írószer áruk; papírszalagok; pauszpapír, szabásminta papír; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra;

rajztáblák; rajzszegek; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; többmásolatos papírok

 [írószer]; tűzőgépek [irodai cikkek].

 ( 210 ) M 16 03676

 ( 220 ) 2016.11.22.

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, Magyarországról származó újságok.

 ( 210 ) M 16 03696

 ( 220 ) 2016.11.23.

 ( 731 )  ko records Bt. 100%, Vasasszonyfa (HU)

 ( 541 ) Kívánságpiac

 ( 511 )  38    Rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy

vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és

-közvetítés; műholdas televíziós műsorszórás; előfizetéses televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok

 közvetítése.

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;

szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú,

vezeték nélküli és online átvitel útján; televíziós (műsor) gyártás; televíziós show-műsor készítés/rendezés;

televíziós szórakoztató műsorok készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; szórakoztatás; sport- és

 kulturális tevékenységek.

 42    Elektronikus televíziós műsorismertetők készítésére szolgáló számítógépes szoftverek fejlesztése;

 elektronikus televíziós műsortájékoztatók szoftvereinek tervezése és fejlesztése.

  45    Televíziós műsorok másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása.

 ( 210 ) M 16 03700

 ( 220 ) 2016.11.22.
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 ( 731 )  Gamer Pont Konzol Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) G2 CAFÉ

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

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

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

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

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

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás, kávéház, kávézó, bár, cukrászda.

 ( 210 ) M 16 03705

 ( 220 ) 2016.11.24.

 ( 731 )  Hazai Építőgép Társulás Kft., Üllő (HU)

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek.

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

 szolgáltatás).

  40    Beton- és aszfaltkeverék összeállítása, keverése saját üzemben.

 ( 210 ) M 16 03706

 ( 220 ) 2016.11.24.

 ( 731 )  Molnár Nikolett, Budapest (HU)

 ( 541 ) Pombag

 ( 511 )   14    Táskakiegészítőként szolgáló kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek.

 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).

 35    Reklámozás; a 14-es és 18-as áruosztályokból megjelölt termékekkel kapcsolatos online kereskedelmi

 ügyletek (webáruház); kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 16 03726

 ( 220 ) 2016.11.28.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

 ( 210 ) M 16 03734

 ( 220 ) 2016.11.28.

 ( 731 )  Naményi Krisztián, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 16 03735

 ( 220 ) 2016.11.28.

 ( 731 )  Sümegi Endre, Tompa (HU)

 ( 740 )  dr. Szente Zsolt, Kiskunhalas

 ( 541 ) S-line

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 03737

 ( 220 ) 2016.11.28.

 ( 731 )  TAX-CORNER Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbás Péter, Dunaújváros

  
( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 03746

 ( 220 ) 2016.11.24.

 ( 731 )  Karmacsi Zsófia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőráru, táskák, pénztárcák, bőr kiegészítők.

  24    Ékszerek, kitűzők textilből, textil ajádéktárgyak.

  25    Ruházati termékek, bőrruházatok, cipők, saruk.

 ( 210 ) M 16 03748
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 ( 220 ) 2016.11.29.

 ( 731 )  Progains Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Ottó Csaba, Budapest

 ( 541 ) GLAMFIT

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők; fogyasztó pirulák.

  41    Személyes edzői szolgáltatások (fitnesz).

 ( 210 ) M 16 03764

 ( 220 ) 2016.11.30.

 ( 731 )  MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérési, fényképészeti, filmezési, optikai, súlymérő, mérési, jelző, ellenőrzési

(felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és eszközök; elektromos áram vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, összegyűjtésére, szabályozására vagy vezérlésére szolgáló berendezések és eszközök; hang vagy

kép felvételére, átvitelére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések; mágneses adathordozók, hanglemezek;

CD lemezek, DVD-k és más felvevő adathordozók; érmebedobással működő készülékekhez való szerkezetek;

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftver és

számítógépes programok; letölthető/rögzített számítógépes szoftver; letölthető/rögzített számítógépes operációs

programok, rögzített; számítógépes hardver és szoftver (rögzített és/vagy letölthető) kifizetések, banki

tranzakciók, hitelkártyák, betéti kártyák, fizető kártyák, bank automaták, tárolt érték, elektronikus banki átutalás,

elektronikus fizetés, számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és továbbítása, készpénz kifizetés,

tranzakció hitelesítési, irányítási, engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, csalások felderítése és ellenőrzése,

katasztrófa-helyreállítási és titkosítási szolgáltatások lebonyolításához és adminisztrálásához; távközlési és

elektromos berendezések és eszközök, nevezetesen adatok, beleértve hang és képfelvételére, átvitelére és

sokszorosítására szolgáló berendezések; könyvelőgépek; pénzügyi elszámolások globális számítógépes hálózaton

keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezések; számítógépes hardver és

szoftver, amely lokális és távoli számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és használatára szolgál;

memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek és a memóriában, az integrált áramkörök memóriájában és a

bankkártyák memóriájában tárolt adatok olvasására szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok;

nyomtató berendezések, adatfeldolgozó rendszerekhez és pénzügyi tranzakciókat lebonyolító rendszerekhez

kapcsolódó nyomtató berendezések; kóderek és dekóderek; modemek; vezeték nélküli hálózaton, globális

számítógépes hálózaton és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus úton történő fizetési

műveletek lebonyolítására szolgáló számítógépes hardver és szoftver; számítógépes hardver és adatvédelmi

kódoló szoftver, kódoló kulcsok, digitális bizonylat, digitális aláírások, bankok és pénzintézetek, valamint

magánszemélyek által felhasznált bizalmas ügyfél információval kapcsolatos adatok biztonságos tárolására és

visszakeresésére, valamint továbbítására szolgáló szoftver; rövid hatótávolságú vezeték nélküli (NFC)

kommunikációs eszközök és rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) szolgáló eszközök azonosítását és hitelesítését

lehetővé tevő számítógépes szoftver és hardver; digitális pénztárcát tartalmazó számítógépes hardver és szoftver,

amely tárolja az ügyfélszámlára vonatkozó információkat a kuponokhoz, utalványokhoz és utalvány kódokhoz és

a kiskereskedők által nyújtott kedvezményekhez való hozzáféréshez, és az ügyfelek számláin jóváírható hűség-

vagy pénzbeli jutalmak megszerzéséhez; letölthető számítógépes programok, valamint mobiltelefonokhoz és más

digitális eszközökhöz való, digitális pénztárcát tartalmazó szoftver applikációk, amelyek a felhasználók számára

hozzáférést biztosítanak az ár-összehasonlító információkhoz, termék áttekintésekhez, kiskereskedői és egyéb

honlapokhoz és kedvezményekkel kapcsolatos információkhoz; érintkezésmentes kifizetési terminálokkal

kapcsolatosan használt szoftveralkalmazások, melyek lehetővé teszik kereskedőknek, hogy fogadni tudják az
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érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciókat, a hűség igazolására szolgáló hitelesítési információ kérintés

nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények, kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását

érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket,

kedvezményeket, utalványokat és speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési

eszközeire érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID)

kommunikáció által; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy okosposztereket

helyezzenek el kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a

mobil távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális

ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) kommunikáció által; mobil telefonokban és rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és

rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használt integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt kártyák

és integrált áramkörű chipet tartalmazó kártyák (smart-kártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági

tulajdonságokkal rendelkező kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal rendelkező kódolt

kártyák azonosítási célokra; hologrammal ellátott kártyák (kódolt); terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák,

betéti kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és

kódolt fizetőkártyák; alkalmazott integrált áramköri chipek; bankkártyák, mágnesesen kódolt bankkártyák és

mágneses memóriát, valamint integrált áramkörös memóriát használó bankkártyák; leolvasók fizetőkártyákhoz;

leolvasók mágnesesen kódolt kártyák és elektronikus adathordozó kártyák, elektronikus titkosító egységek,

számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, pénzügyi szolgáltatásokhoz, banki és telekommunikációs

iparban használt számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a smart-kártyák a

terminálokkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe beágyazott

számítógépes chipek; telekommunikációs berendezések; POS terminálok (eladási ponti gépek) és számítógépes

szoftverek a pénzügyi szolgáltatások, a bankügyletek során és a távközlési iparban történő tranzakciók,

azonosítások és pénzügyi információk átvitele, vétele és tárolása céljából; rádiófrekvenciás azonosító eszközök

(transzponderek); elektronikus hitelesítő berendezések terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák

és fizetőkártyák eredetiségének ellenőrzésére; készpénz-automaták; számítógépes perifériák és elektronikai

cikkek, számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus táblagépek, zsebhatáridő-naplók, mobiltelefonok,

mobiltelefonos kézibeszélők, táblagépek, digitális olvasók és PDA-k (személyes digitális titkárok) és riasztók;

 egéralátétek; tűzoltó készülékek; az előbb felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek;

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; ár összehasonlító szolgáltatások;

kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási szokásainak nyomon követése, elemzése, előrejelzése és jelentése;

mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához

kapcsolódó jutalomprogramok és ösztönző programok segítségével; hűség- és jutalomprogramok üzleti

adminisztrációja; kereskedelmi, ipari és üzletmenedzsmenti támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; marketing tanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlakivonatok

összeállítása; könyvelés; üzleti kutatás; public relation szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok

kiadása; szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal

kapcsolatban; online módon, hálózatokon vagy egyéb elektronikus eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi

szolgáltatások hitelkártyák és fedezeti kártyák rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó elektronikusan digitalizált

információk használatával; számítógépes adatkezelés; koncertek és kulturális események mások számára történő

reklámozása, kiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célból; szállításhoz, utazáshoz, szállodákhoz,

szállásadáshoz, ételekhez és étkezéshez, sporthoz, szórakoztatáshoz és városnézéshez kapcsolódó reklámozás;

áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos tájékoztatás online módon az internet és más számítógépes

hálózatok útján; pénzügyi nyilvántartások vezetése; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás,

 tanácsadás és konzultáció.
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 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; valutaügyletek; ingatlanügyek; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi banki szolgáltatások,

hitelkártya szolgáltatások, bankkártya szolgáltatások, terhelési kártya szolgáltatások, tárolt értéket hordozó előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel- és betéti ügyletek, számlafizetési és számlabemutatási

szolgáltatások; készpénz folyósítási szolgáltatások, csekkhitelesítés, csekkbeváltás, letét hozzáférési és

pénzautomata szolgáltatások, tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció egyeztetési

szolgáltatások, pénzkezelése, konszolidált pénzalapok rendezése, konszolidált vita-rendezés (pénzügyi), pénzügyi

információs szolgáltatások adattárolási- és ügyfélprofil-információkra vonatkozóan, és az azokkal kapcsolatos

váltási, hálózati, rendezési/egyeztetési és pénzalapok áthelyezésével kapcsolatos szolgáltatások fizetőkártyákkal

kapcsolatban, elektronikus fizetések feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítése és ellenőrzése, értékátváltási

szolgáltatások, biztonságos elektronikus készpénz-tranzakciók és átutalások, nyilvános számítógépes hálózatokon

keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítésének céljából, pénzügyi információk szolgáltatása,

hitelkártyákra és terhelőkártyákra vonatkozó adatok és jelentések, elektronikus átutalási szolgáltatások és

pénzváltási szolgáltatások, pénzügyi becslési és kockázatkezelési szolgáltatások mások megbízásából az

ügyfélhitel területén, pénzügyi információk számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos

számítógépes információs hálózat segítségével biztosított pénzügyi információk valamint az összes fent említett

szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs

eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, fizetési szolgáltatások vezeték nélküli készülékeken

keresztül; online pénzügyi szolgáltatások nyújtása kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására elektronikus

hálózatokon keresztül; pénzügyi elemzés és konzultáció; banki és hitelnyújtási szolgáltatások; banki, fizetési,

hitel, betéti, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési szolgáltatások; csekkhitelesítés; pénzügyi

tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes adatbázison vagy a telekommunikáción keresztül,

mind az eladóhelyen; kártyatulajdonosok pénz automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakcióinak

feldolgozása; egyenleg részletek, betétek és kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bank automatákon

keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi engedélyezési szolgáltatások a pénzügyi fizetési ügyletek

feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási szolgáltatások, utazási csekkek és utazási értékutalványok

kibocsátása és visszaváltása; fizetési hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információk hitelesítése; pénzügyi

nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; értéktároló elektronikus pénztárca-szolgáltatások,

elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások; rádiófrekvenciás

azonosító eszközökkel (transzponderekkel) végrehajtott terhelési és jóváírási szolgáltatások; betéti és

hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök révén; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil

telekommunikációs eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, a vezeték nélküli eszközön

keresztüli fizetési szolgáltatások; hitel és terhelési tranzakciók feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton

keresztül; pénzügyi szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására online, hálózati vagy egyéb

elektronikusan digitalizált információt alkalmazó elektronikus eszközön keresztül; értékváltási szolgáltatások,

értékek biztonságos átváltása, az elektronikus készpénzbeváltást smart-kártyák segítségével elérhető

számítógépes hálózatokon keresztül; számlafizetési szolgáltatások biztosítása weboldalon keresztül; online banki

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül és globális számítógépes hálózat vagy az

internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása, kiskereskedelmi eladók általi, vagy online és

nagykereskedelmi helyeken történő érintkezés nélküli mobilkifizetések biztosítása; pénzügyi szolgáltatások

biztosítása, felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja

kiskereskedelmi kuponok, utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható

hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlanügyek; ingatlanok értékbecslése;

ingatlan beruházások kezelése; ingatlan beruházási szolgáltatások; ingatlan-biztosítási szolgáltatások;biztosítások

vagyontulajdonosok részére; ingatlannal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;

ingatlanközvetítői szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékelése;

ingatlanok adminisztrációja; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlanhitel

nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
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szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitel megállapodások ügyintézése; ingatlanok

osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás

ingatlanok és ingatlanrészesedések megvásárlásában; ingatlanokba való tőkebefektetés; befektetési szolgáltatások

kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

tulajdon-értékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon

pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlan lízingügyintézése; ingóság lízing;

ingatlanlízing; szabad tulajdon lízingelése; ingatlan tulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások; tulajdon értékbecslése; tulajdonportfolió-kezelés; tulajdonkezelés; tanácsadási szolgáltatások

ingatlan-tulajdonlással kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatban; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonnal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; kutatási szolgáltatások az ingatlanvásárlással

kapcsolatban; kutatási szolgáltatások az ingatlan-kiválasztással kapcsolatban; jelzálog finanszírozás és eszközök

értékpapírosítása; konzultációs szolgáltatások fizetési megoldásokkal, banki ügyletekkel, hitelkártyákkal,

terhelési kártyákkal és fizetési kártyákkal kapcsolatosan; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobil távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások;

adatkommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatátvitel távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon

keresztül (internet); szolgáltatások számítógépes adatbankból vagy internetről származó információk továbbítása,

biztosítása vagy bemutatása érdekében a pénzügyi szolgáltatások területén; mobiltelefon kapcsolattal működő

elektronikus képfeldolgozó felhasználásával történő adatátadás; elektronikus levél-, üzenetküldési és -fogadási

szolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes műsorszórási szolgáltatások; több felhasználós hozzáférés

biztosítása olyan számítógépes biztonsági információs hálózathoz, amelynek célja pénzügyi szolgáltatásokra

vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; előre kifizetett telefonkártyás szolgáltatások; az előbb

 felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

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

elemzési és kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok vagy

dokumentumok konvertálása fizikai hordozóról elektronikus hordozóra; számítógépes hardverre és szoftverre

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; számítógép-programozás; támogatási szolgáltatások és szaktanácsadás

számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez; nem letölthető szoftverek és alkalmazások

ideiglenes használatának lehetővé tétele rövid hatótávú kommunikációs (NFC) eszközök hitelesítésének és

digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására; digitális

mobileszközökön használt számítástechnikai hardver és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése,karbantartása

és frissítése; mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók

számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár összehasonlítási információk,

termékismertetők, kedvezményekre vonatkozó információk, valamint mások kiskereskedelmi weboldalaira

mutató hivatkozásainak elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése,

fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára értékesítési promóciós

ajánlatok elérését és pénzbeli díjak megszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz visszafizetési

rendszeren keresztül; alkalmazásszoftver-szolgáltatók (ASP), amelyek utalványok, kuponok, utalványkódok,

speciális ajánlatok, termékismertetők, termékinformációk, ár-összehasonlítási információk, weboldalakra mutató

hivatkozások fogadására, továbbítására és megjelenítésére, valamint áruk és szolgáltatások megvásárlásához

használt adatok fogadására és továbbítására kínálnak szoftvert; olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltatók,

amelyek információt szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

engedményekről, utalványokról és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos

alkalmazásszolgáltató szolgáltatások; grafikustervezés internetes weboldalak összeállításához; egy globális
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számítógépes világhálózatról online vagy az interneten keresztül elérhető számítógépes hardverekkel vagy

szoftverekkel kapcsolatos információ; weboldalak létrehozása és karbantartása; mások website-jainak hosting

szolgáltatása; weboldalak létrehozása; kereskedők weboldalainak a tervezése, létrehozása , hosting szolgáltatása,

számlafizetési weboldalak megtervezése, létrehozása, hosting szolgáltatása; számítógéppel és internettel

kapcsolatos szolgáltatások, online elektronikus adatbázisok biztosítása számítógépes hálózaton keresztül a

személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk online adattitkosítása és dekódolása; digitális

aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás és adatintegrálás; mások megbízásából

titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális tanúsítványok kiadásában és

érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális tanúsítványok ellenőrzése, hitelesítése,

kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a számítógépes programozás, pénzügyi

számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció, adatok titkosítása és dekódolása és a helyi

hálózatok biztonsága területén; információterjesztés számítógépes világhálózaton a számítógépes szoftverek,

számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi hálózatok területén; adatfeldolgozási és

adatigazolási szolgáltatások; adattárolási és -visszakeresési szolgáltatások; adattár- és ügyfélprofil-információs

szolgáltatások; számítógépes adatbázis hozzáférési idejének bérbeadása; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal

 kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 ( 210 ) M 16 03774

 ( 220 ) 2016.12.01.

 ( 731 )  Az Élet Menete Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Székhelyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tolerancia Kupa

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

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

 reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, televíziós reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, bálok szervezése, egészségvédő

klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], játékfelszerelések bérbeadása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási

tárgyú információk, sport edzőtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, stadionak bérlete, szórakoztatás,

szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 45    Vallási összejövetelek szervezése, megemlékezések szervezése és lebonyolítása, felvonulások szervezése és

 lebonyolítása, fáklyás menetek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 03797

 ( 220 ) 2016.12.01.

 ( 731 )  Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Éghető gáz.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 03821
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 ( 220 ) 2016.12.02.

 ( 731 )  Sebestyén Balázs Ottó, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák & Társa 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).

 ( 210 ) M 16 03822

 ( 220 ) 2016.12.02.

 ( 731 )  dr. Chen Zen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 16 03823

 ( 220 ) 2016.12.02.

 ( 731 )  dr. Chen Zen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 16 03825

 ( 220 ) 2016.12.03.

 ( 731 )  Papp Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Folyóiratok, magazinok, revük [időszaki lapok], nyomtatott publikációk.

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

  42    Divattervezés, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, digitális magazinok.

 ( 210 ) M 16 03826

 ( 220 ) 2016.12.02.

 ( 731 )  dr. Chen Zen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 16 03827

 ( 220 ) 2016.12.06.

 ( 731 )  KAZAW Kft., Kaszó (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kazaw

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03828

 ( 220 ) 2016.12.06.

 ( 731 )  Horváth Antal, Újszilvás (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nyílászárók; tartozékok

nyílászárókhoz; ablakok, nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből;

ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből; garázskapuk; külső redőnyök, nem fémből, nem

 textilanyagokból; redőnyök nem fémből; párkányok nem fémből.

 ( 210 ) M 16 03829

 ( 220 ) 2016.12.06.

 ( 731 )  Schönleber Aranka, Zalaszántó (HU)

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

 ( 541 ) Apotheca Naturae S. Ari

 ( 511 )  33    Alkoholos eszenciák; alkoholos kivonatok; emésztést segítő italok [tömény italok és likőrök];

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; pálinkák; brandyk; szeszes italok.

 ( 210 ) M 16 03830
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 ( 220 ) 2016.12.05.

 ( 731 )  Kaczmarski Tamás Gábor, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Sportruházat.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés, sporttevékenységek; akadémiák, klubszolgáltatások; sport edzőtábori

szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, üdülőtábori szolgáltatások; oktatás,

 oktatási tárgyú információk.

 ( 210 ) M 16 03854

 ( 220 ) 2016.12.08.

 ( 731 )  Bodnár Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 táskák, utazótáskák és bőröndök.

  25    Ruházati termékek, övek.

 ( 210 ) M 16 03868

 ( 220 ) 2016.12.08.

 ( 731 )  Poly-clip System GmbH & Co. KG, Hattersheim (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém záró-klipszek és -hurkok csomagolások lezárására.

 7    Záró-klipszek és -hurkok felhelyezésére szolgáló elektromos készülékek és gépek.

 8    Záró-klipszek és -hurkok felhelyezésére szolgáló kézi működtető készülékek.

  20    Műanyag záróklipszek és -hurkok csomagolások lezárására.

 ( 210 ) M 16 03877

 ( 220 ) 2016.12.09.

 ( 731 )  ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

 ( 541 ) MINIMÁR TARIFA

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

  42    Ügyfélszolgálati tevékenység.
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 ( 210 ) M 16 03879

 ( 220 ) 2016.12.09.

 ( 731 )  Startup Management Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pataki Péter, Mályi

  

( 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).

 ( 210 ) M 16 03880

 ( 220 ) 2016.12.08.

 ( 731 )  RLB-60 Számítástechnikai Szolgáltató és Tanácsadó betéti társaság 100%, Hatvan (HU)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 ) RLB

 ( 511 )  9    Számítógépes és elektronikai eszközökre alkalmazható ügyviteli, üzletvezetési és könyvelési szoftverek.

 35    Segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok irányításában, üzletvezetéshez;szakmai konzultáció üzleti

ügyekben;számítógépes nyilvántartások kezelése;számlakivonatok összeállítása;számlázás;üzleti hatékonyság

 szakértői szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.

 42    Szoftverfejlesztés és tervezés, szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatásai; szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) vállalati elektronikus üzletvezetési, könyvelési szolgáltatásokhoz, kapcsolattartáshoz, e szolgáltatások

 kezeléséhez.

 ( 210 ) M 16 03881

 ( 220 ) 2016.12.08.

 ( 731 )  Brain Bar Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Brain Bar Budapest

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt

 lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  38    Távközlés.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  45    Jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 03885
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 ( 220 ) 2016.12.09.

 ( 731 )  Pigeon Corporation, Seoul (KR)

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

  

( 591 )

 ( 511 ) 3    Öblítőszerek mosodai felhasználásra; tisztító készítmények; fogkrémek; kozmetikumok; csiszolóanyagok;

izzadásgátló szappan; antisztatikus készítmények háztartási célokra; autófényező viasz; baba olaj; baba hintőpor;

baba sampon; habfürdő; gyógyszert nem tartalmazó fürdősók; fürdőszappan; kozmetikai készítmények fürdéshez;

fehérítő készítmények [mosodai]; leheletfrissítő spay-k; színélénkítő vegyszerek háztartási célokra [mosodai];

tisztítószerek háztartási célokra; lefolyótisztító készítmények; kozmetikai bőrápoló krémek; állat kozmetikumok;

fültisztító pálcika kozmetikai célokra; dezodoráló szappan; dezodorok személyes használatra; mosogatógéphez

való tisztítószerek; tisztítószerek, amelyek felhasználása nem gyártási műveletek során és nem gyógyászati

célokra történik; kőolaj-alapú tisztítószerek [háztartási tisztítási felhasználásra]; mosogatószerek; fertőtlenítő

szappan; bútorfényező; üvegtisztítók; kéztisztítók [kéztisztító készítmények]; mosószappanok; levendulaolaj;

gyógyszert nem tartalmazó szájvizek; illatszerek; parfümök; samponok háziállatok részére; polírozó szerek;

rozsdaeltávolító szerek; vízkő eltávolító készítmények háztartási célokra; samponok; borotválkozáshoz való

készítmények; cipőkrém; szappanok testápolásra; szappanok háztartási felhasználásra; folteltávolítók; kozmetikai

 folyékony krémekkel átitatott kendők; szélvédő tisztító folyadékok.

 ( 210 ) M 16 03888

 ( 220 ) 2016.12.12.

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

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03889

 ( 220 ) 2016.12.12.

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

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EsportFest

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 03911

 ( 220 ) 2016.12.13.
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 ( 731 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; túró; túrókészítmények; tejalapú italok; sajtok; vajkészítmények.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Kávézói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03913

 ( 220 ) 2016.12.13.

 ( 731 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) LIPÓTI HARMAT

 ( 511 )  32    Asztali vizek; ízesített vizek; palackozott víz; szénsavas víz; szénsavmentes víz; tápanyaggal dúsított víz;

vízalapú funkcionális italok; vizek [italok]; ásványvíz [italok]; ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas

 ásványvíz; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 16 03919

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  Bisothka Zoltán Viktor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, gyümölcs szirupok és más készítmények italokhoz, koktél

szirupok, alkoholmentes koktélalapok, limonádé szirupok, szirupok alkoholmentes és gyümölcsízű italok

 készítéséhez.

 ( 210 ) M 16 03930

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; szerkezetek érmebedobással működő

 készülékekhez; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 16 03932

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  dr. Fehér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fehér Györky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; becslés

kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzletszervezési es üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok

értékbecslése; ingatlanügynökségek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás;

 pénzváltás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység.

 42    Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek,

mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 16 03933

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  Rékasy Bálint, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé készítmények, kekszek, bonbonok, pralinék, cukorkák, pékáru, mézeskalács, cukrászáru.

  42    Iparművészeti tervezés.

 ( 210 ) M 16 03934

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  KREATÍV Médiamix Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1002



 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

 ( 541 ) kesport

 ( 511 )  35    Reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, információknak számítógépes

 adatbázisokba való szerkesztése, információknak számítógépes adatbázisokba való rendezése.

  41    Szórakoztatási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 16 03935

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  Ujfalusi Dénes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Réka, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03936

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  dr. Fehér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fehér Györky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; becslés

kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzletszervezési es üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok

értékbecslése; ingatlanügynökségek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás;

 pénzváltás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység.

 45    Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
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számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek,

mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 16 03939

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  dr. Fehér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fehér Györky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; becslés

kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzletszervezési es üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok

értékbecslése; ingatlanügynökségek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás;

 pénzváltás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység.

 42    Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek,

mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 16 03940

 ( 220 ) 2016.12.14.

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

 ( 740 )  dr. Balázs Réka, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03941

 ( 220 ) 2016.12.14.

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

 ( 740 )  dr. Balázs Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03942

 ( 220 ) 2016.12.14.

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

 ( 740 )  dr. Balázs Réka, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03943

 ( 220 ) 2016.12.14.

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

 ( 740 )  Balázs Réka, 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.

 ( 210 ) M 16 03945
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 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  INVIAIR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes, Budapest

 ( 541 ) NEISAN

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

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

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

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03951

 ( 220 ) 2016.12.16.

 ( 731 )  Varga Vivien Dóra, Isaszeg (HU)

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

 ( 541 ) Suvick Star

 ( 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).

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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 03953

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

 ( 541 ) DEAC

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; 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).

 ( 210 ) M 16 03955

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
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( 546 )

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; 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).

 ( 210 ) M 16 03956

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mácsai Péter, Érd

 ( 541 ) Betarevin

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

 használatra.

 ( 210 ) M 16 03957

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SATURNIQ

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

  10    Fogamzásgátló eszköz.

 ( 210 ) M 16 03958

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RINGERINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

  10    Fogamzásgátló eszköz.

 ( 210 ) M 16 03959

 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03960
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 ( 220 ) 2016.12.15.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hogyan készül? Megmutatjuk!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03992

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) KÖZÖS ÜGYÜNK A KÖRNYEZETÜNK!

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03993

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Hirsch Ádám, Kecel (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára; diétás

táplálék-kiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő

 személyeknek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 16 03997

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  Flair Mojito Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István, Budapest

 ( 541 ) SZAFI FREE

 ( 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 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.
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 ( 210 ) M 16 04002

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  ART-HEKK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Garamhegyi Vera, Budapest

 ( 541 ) ART HEKK

 ( 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 04006

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 100%, Szentendre

 (HU)

 ( 740 )  Zsilinszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; csészék; csészealjak; edények; ivóedények;

 ivópoharak; kancsók; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek.

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

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 16 04007

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Barna Sándor, Törökszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Anális dugók; benwa golyók szexuális segédeszközként felnőtteknek; elektromos masszázsberendezések;

felnőtteknek szánt szexuális segédeszközök; műpéniszek [felnőtteknek szánt szexuális segédeszközök];

műpéniszek, szexuális segédeszközként felnőtteknek; művaginák szexuális segédeszközként felnőtteknek;

pénisznövelők, mint szexuális segédeszközök felnőtteknek; szexbabák; szexuális játékszerek; vibrátorok mint

 felnőtt szexuális segédeszközök.

 ( 210 ) M 16 04010

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  Nagy Gábor, Vásárosnamény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  29    A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

településekről származó Naményi Jonathan almából készült almapüré, alma chips, almaszirom, aszalt alma,

 almazselék, alma gyümölcskocsonya, alma lekvár, alma zselé.

 30    A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

 településekről származó Naményi Jonathan almából készült cukorkák, nyalókák, gumicukor.
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 32    A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

településekről származó Naményi Jonathan almából készült almalé, üdítőitalok, alkoholmentes almabor, préselt

 gyümölcslé, almasör, szirupok üdítőkhöz, alma szirup, szörp.

 33    A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Vásárosnamény és a Vásárosnaményi kistérséghez tartozó

 településekről származó Naményi Jonathan almából készült almabor (cider), pálinka, párlat.

 ( 210 ) M 16 04012

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  Terramark Markencreation GmbH, Bremen (DE)

 ( 300 )  UK00003194604 2016.11.02. GB

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver webshopban vagy elektronikus áruházban található termékekre vonatkozó információ eléréséhez és

 felhasználásához.

 35    Reklámozás, elsősorban tanácsadás, koncepció kialakítása és megvalósítás szponzoráció,

közönségkapcsolat, és eseménymarketing, mobil marketing, imázs PR, személyiség PR, online PR, termék PR és

márkanév PR területére vonatkozóan; nyomtatott anyagok kiadása elektronikus formában is reklámozás céljából;

promóciós események, kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése és megvalósítása kereskedelmi és

reklámozás céljából; rádió-, TV- és nyomtatott hirdetés, valamint interneten történő reklámozás; promóciós

marketing elsősorban a fent említett médiákban és a fent említett médiákon keresztül az ezen osztályba tartozó

prezentációk és egyéb információ ajánlatok megvalósítása reklámozási célból, kereskedelmi célból és az

ügyfelekkel és érdeklődő partnerekkel történő kommunikáció céljából elsősorban az interneten;

reklámkampányok kidolgozása és megvalósítása, hirdetések elhelyezése, közvetlen postai úton történő

reklámozás, termékbemutatók és roadshowk reklámozás céljából; reklámozás, elsősorban vásárlói

hűségprogramokkal kapcsolatos koncepciók felvázolása reklámoz és marketing szempontjából (ügyfélkapcsolati

menedzsment), valamint ügyfélterület működtetése és vendég utazások kivitelezése harmadik fél számára;

reklámcélú áruk kivitelezése és terjesztése; kereskedelmi promóció harmadik fél számára; üzleti menedzsment,

nevezetesen karrier tervezés, szervezeti és üzleti karrier kontroll és marketing szolgáltatások egyéneknek,

elsősorban sportolóknak, a magánéletükre vonatkozóan; humán erőforrás szolgáltatások, elsősorban személyzeti

és hosztesz szolgáltatások; vállalati és szervezeti tanácsadás; kereskedelmi tranzakciók továbbítása; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése harmadik fél részére; marketing, elsősorban

értékesítési hálózatok felállítása, marketing harmadik fél részére digitális hálózatok területén; piackutatás, piaci

elemzés, közvélemény-kutatás, reklámkutatás, ezek digitális hálózatokban is; a fent említett szolgáltatások

interaktív kommunikációs (számítógép-) rendszerek által is; rádió-, film- és televízió produkciók, ugyanezek

adat-, információ és kommunikációs rendszerek terjesztésére vonatkozóan, nevezetesen reklámfilmek és

márkanév imázsfilmek készítése; adatbank szolgáltatások, nevezetesen számítógépes adatbanki adatok

összegyűjtése; szervezeti konzultáció és kommunikációs kampányok szervezési koncepcióinak összeállítása

elsősorban események, szponzoráció, közönségkapcsolat és reklámozás területén, integráció különböző általános

 marketing kommunikációs formákba.

  38    Adatbanki szolgáltatások, nevezetesen hozzáférési idő kölcsönzése adatbankokhoz.

 41    Szórakoztatás; kulturális és sportesemények megszervezése és lebonyolítása; rádió-, film- és televízió

produkciók, ugyanezek adat-, információ és kommunikációs rendszerek terjesztésére vonatkozóan kivéve

reklámfilmek és márkanév imázs filmek készítése; kulturális és sportesemények szervezése és lebonyolítása

munkavállalók, ügyfelek vagy más célcsoportok (inszentív) megjutalmazása céljából, amelyek ebbe a csoportba

tartoznak; élő események lebonyolítása; játékok biztosítása az interneten; nyomtatott termékek kiadása és

megjelentetése (kivéve reklámozás célból), valamint elektronikus média, melyek ebbe az osztályba tartoznak,

elsősorban interneten történő publikálásra, más adathálózatokban, valamint multimédiás technikák segítségével;

az előbb felsorolt szolgáltatások interaktív kommunikációs (számítógép-) hálózatokon keresztül; internet
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 megjelenés szerkesztői felügyelete.

 42    Weboldalak készítése és fenntartása, elsősorban internetes honlapok és weboldalak, intranet/extranet

megjelenések, online közösségek, online portálok és online shopok; számítógépszoftverek tervezése; tanácsadás

honlapokra és internet oldalakra vonatkozóan; memóriabankok kölcsönzése és fenntartása webhelyként való

felhasználásra harmadik fél számára (hosting); adatbank szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adattárolás;

kommunikációs kampányokra vonatkozó technikai konzultáció és technikai koncepciók összeállítása,

összeállítása elsősorban események, szponzoráció, közönségkapcsolat és reklámozás területén, valamint

 integráció különböző általános marketing kommunikációs formákba; védjegyek, márkák és logók tervezése.

 45    Védjegyekkel kapcsolatos adminisztráció (oltalmi jogok), beleértve márka tanácsadást, melyek ebbe az

 osztályba tartoznak; szerzői jogok és kereskedelmi oltalmi jogok érvényesítése mások számára.

 ( 210 ) M 16 04013

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  GRABOPLAST Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvkötészeti termékek.

  18    Műbőr végáruk.

  27    Padlóburkoló termékek, nem textil anyagú tapéták.

 ( 210 ) M 16 04016

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Book of Lists

 ( 511 )  35    Marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, reklámozás,

sajtófigyelés, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk, üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok

készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, riporteri szolgáltatások, szövegek kiadása, (nem

reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

 célokra.

 42    Honlap dizájn tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, számítástechnikával és

 programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 16 04021

 ( 220 ) 2016.12.16.

 ( 731 )  Széki Gabriella, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült termékek, dobozok.

  25    Ruházati cikkek.

  32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 16 04025

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  Gilicze Melinda, Sopron (HU)

 Horváth-Sussmann Anita, Sopron (HU)

 ( 541 ) MADNYS

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatokból készült termékek, táska.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 16 04029

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  Fodor Flóra, Budapest (HU)

 Gutiné Adamik Szandra, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Schüller Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Belsőépítészet; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 210 ) M 16 04033

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  PM Design Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;

fürdőkészítmények; hajápoló készítmények; henna [kozmetikai festék]; kozmetikai cikkek; kozmetikai vatta;

körömdíszítő matricák; műszempillák; nem gyógyhatású kenőcsök, balzsamok; olajok kozmetikai célokra;

parfümök és illatszerek; ragasztószerek kozmetikai használatra; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek;

 szappanok és gélek; tisztítókészítmények kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célokra.

 ( 210 ) M 16 04052

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft., Budapest (HU)

 Mácsai Péter, Érd (HU)

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

 használatra.

 ( 210 ) M 16 04053

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mácsai Péter, Érd

 ( 541 ) Revix

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

 használatra.

 ( 210 ) M 16 04054

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mácsai Péter, Érd

 ( 541 ) Reviform

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

 használatra.

 ( 210 ) M 16 04055

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  Copypastry Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Budapest

 ( 541 ) Copypastry

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 04057

 ( 220 ) 2016.12.23.

 ( 731 )  Nowton Bt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett.

 ( 210 ) M 16 04060

 ( 220 ) 2016.12.27.

 ( 731 )  dr. Kmeth Sándor, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Tamás, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyteák; herbateák, gyógyászati használatra; gyógynövények.

 16    Bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékonyra fűzött könyvek; folyóiratok; könyvek; nyomtatványok; nyomtatott
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 publikációk; oktatási eszközök, a készülékek kivételével.

  30    Teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

 ( 210 ) M 16 04061

 ( 220 ) 2016.12.27.

 ( 731 )  dr. Kmeth Sándor, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Tamás, Szeged

 ( 541 ) JAVAS

 ( 511 )  5    Gyógyteák; herbateák, gyógyászati használatra; gyógynövények.

 16    Bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékonyra fűzött könyvek; folyóiratok; könyvek; nyomtatványok; nyomtatott

 publikációk; oktatási eszközök, a készülékek kivételével.

  30    Teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

 ( 210 ) M 16 04062

 ( 220 ) 2016.12.27.

 ( 731 )  Fodor Marianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros DVD-k.

 41    Balett oktatás, balett nyújtás; tánc oktatás; nyomtatott anyagok kiadása; dokumentumok, oktatókönyvek

 kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása.

 ( 210 ) M 16 04063

 ( 220 ) 2016.12.29.

 ( 731 )  László Andrea 50%, Budapest (HU)

 László Béla 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) ÉLETSTÍLUSOMRA HANGOLT VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYEK

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 04070

 ( 220 ) 2016.12.28.

 ( 731 )  LOLISUN s.r.o., Král'ovský Chimec (SK)

 ( 740 )  Szűcs István, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények;

 egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

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

 és állatok részére.
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 ( 210 ) M 17 00005

 ( 220 ) 2017.01.03.

 ( 731 )  BH Property Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth András, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00008

 ( 220 ) 2017.01.03.

 ( 731 )  Kövér Balázs 33%, Budapest (HU)

 Béli Márton Tamás 33%, Budapest (HU)

 Goy Benjámin 34%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00012

 ( 220 ) 2017.01.03.

 ( 731 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Aprósütemények, kekszek.

 ( 210 ) M 17 00015

 ( 220 ) 2017.01.02.

 ( 731 )  Szerdahelyi Réka, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Szende Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00022

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1015



 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Racycling Komarno S.r.o., Komarno (SK)

 ( 541 ) Walking Bed

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00029

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Kézdy Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) aszúday

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

  41    Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00030

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NINCS KARÁCSONY KEVIN NÉLKÜL!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00036

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  FMRH Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00039

 ( 220 ) 2017.01.05.

 ( 731 )  TV2 Médiacsoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ninja Warrior Hungary

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

 ( 210 ) M 17 00050

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Nevelés; kulturális tevékenységek; zenei fesztiválok szervezése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00051

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  PARTYCODE Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés, turisztikai programok szervezése.

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 17 00057

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  Hamérák Kft., Kistarcsa (HU)

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

 ( 541 ) GIZI NÉNI TERMÉKEI

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; feldolgozott baromfi termékek; étkezési libazsír, kacsazsír, libamáj,

 kacsamáj, libatepertő, kacsatepertő, tepertőkrém.

 ( 210 ) M 17 00059

 ( 220 ) 2017.01.09.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Vagilact-Q

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; gyógyszeres táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi

 táplálékkiegészítők.

 35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 17 00060

 ( 220 ) 2017.01.09.

 ( 731 )  BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava (CZ)

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

 ( 541 ) BANDI

 ( 511 )   14    Nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek); mandzsettagombok; órás termékek.

 18    Bőrök és műbőrök; bőröndök, útitáskák [poggyász); poggyász; hátizsákok, iskolatáskák; irattáskák,

aktatáskák; diplomatatáskák; kézitáskák; alkalmi táskák [clutch); erszények, pénztárcák; levéltárcák; ernyők,

 esernyők; ruhatáskák utazáshoz.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; ingek; kabátok, dzsekik; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey

jacket); férfi öltönyök; dzsekik; pulóverek, kötött pulóverek; mellények [gilet]; nyakkendők; csokornyakkendők;

övek [ruházat]; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; zoknik; alsóruházat, fehérneműk; derékszíjak, övek;

 sálak; díszzsebkendők [ruházat]; kesztyűk [ruházat]; spanyol övek [szmokinghoz].

 35    Ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés; rádiós reklámozás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; üzleti információk;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; kereskedelmi- vagy reklámcélú

vásárok szervezése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékbevezetések

tervezése, szervezése; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; termékek eladásáról és vételéről szóló

 szerződések közvetítése.

 ( 210 ) M 17 00061

 ( 220 ) 2017.01.09.

 ( 731 )  BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava (CZ)

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

 ( 541 ) BANDI VAMOS

 ( 511 ) 3    Parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; illatosított olaj; bőr- és cipőtisztító és fényesítő készítmények;

 bőrkezelő szerek; súrolóanyagok; polírozó készítmények; mosodai készítmények.

  14    Nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek); mandzsettagombok; órás termékek.

 18    Bőrök és műbőrök; bőröndök, útitáskák [poggyász); poggyász; hátizsákok, iskolatáskák; irattáskák,

aktatáskák; diplomatatáskák; kézitáskák; alkalmi táskák [clutch); erszények, pénztárcák; levéltárcák; ernyők,

 esernyők; ruhatáskák utazáshoz.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; ingek; kabátok, dzsekik; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey

jacket); férfi öltönyök; dzsekik; pulóverek, kötött pulóverek; mellények [gilet]; nyakkendők; csokornyakkendők;

övek [ruházat]; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; zoknik; alsóruházat, fehérneműk; derékszíjak, övek;

 sálak; díszzsebkendők [ruházat]; kesztyűk [ruházat]; spanyol övek [szmokinghoz].

 35    Ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés; rádiós reklámozás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; üzleti információk;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; kereskedelmi- vagy reklámcélú

vásárok szervezése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékbevezetések

tervezése, szervezése; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; termékek eladásáról és vételéről szóló

 szerződések közvetítése.
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 ( 210 ) M 17 00062

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZEGA MARKET

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 ( 210 ) M 17 00063

 ( 220 ) 2017.01.07.

 ( 731 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 17 00067

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  Gyovai-Farkas Edina, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák;

 iskolatáskák; kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; kulcstartók; strandtáskák.

 25    Női, férfi, gyermek alsó- és felsőruházat; táskák; cipők; csecsemőkelengyék; fürdőnadrágok, fürdőruhák,

 fürdőköpenyek; kötöttáruk; melegítők, szvetterek; övek; pizsamák; sapkák, sálak; öltözék kiegészítők.

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

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

 ( 210 ) M 17 00092

 ( 220 ) 2017.01.12.

 ( 731 )  Milgon Kft., Csehbánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi termék).

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

 37    Repülőgépek karbantartása és javítása, repülőgép szerelés; repülőgépek különösen ultrakönnyű repülőgépek,

ultrakönnyű vitorlásgépek, ultrakönnyű motoros vitorlásgépek és ultrakönnyű sárkányrepülőgépek, valamint

alkatrészeik karbantartása, javítása és szervizelése; repülőgépek javításával kapcsolatos felvilágosítás;

repülőgépek elektromos berendezéseinek felszerelése és javítása; használt vagy sérült repülőgépmotorok

felújítása; légi járművek rozsda elleni kezelése; használt vagy sérült repülőgépek felújítása; installációs munkák

végzése légi járműveken; légi járművek felépítése; légi járművek berendezésének karbantartása és javítása;

 repülőgépgyár építés.

 ( 210 ) M 17 00094

 ( 220 ) 2017.01.12.

 ( 731 )  Bertalan Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 210 ) M 17 00095

 ( 220 ) 2017.01.12.

 ( 731 )  Nietsch Róbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, zsírtalanító anyagok, cipők, csizmák, papucsok és egyéb lábbelik ápolószerei,

 cipőkrémek, bőrápoló szerek, cipőfényesítők, továbbá mosószerek és más mosóanyagok.

 ( 210 ) M 17 00096

 ( 220 ) 2017.01.12.

 ( 731 )  Fábián-Viola Eszter, Vác (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Womenő

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00098

 ( 220 ) 2017.01.12.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest
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 ( 541 ) KártyaPláza, az ajándékkártyák webáruháza

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 00100

 ( 220 ) 2017.01.10.

 ( 731 )  Kossuth László, Hévízgyörk (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 karácsonyfadíszek.

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 210 ) M 17 00101

 ( 220 ) 2017.01.11.

 ( 731 )  Fodor Ildikó, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, táskák, kiegészítők, sapkák, sálak.

 ( 210 ) M 17 00102

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  elektroBraktár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bsmárkabolt

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

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

 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).

 ( 210 ) M 17 00104

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 50%, Budapest (HU)

 Urbánné Kelemen Márta 4%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 26%, Budapest (HU)

 Brand Way & Compass Kft. 20%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; reklámozás és

marketingtevékenységek; rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatók; egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos

különböző szakmai bemutatók szervezése; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, online hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton;

 reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; újság és könyvkiadás;

oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; versenyek szervezése oktatás és

 szórakoztatás céljából.

 44    Egészségügyi tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi tanácsadás betegség megelőzésére és

 rehabilitációra; pszichológusi szolgáltatások.

 45    Egyesületek, szövetségek és alapítványok létrehozása és működtetése, személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások, valamint ezzel összefüggő erkölcsi elismerések.

 ( 210 ) M 17 00105

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) TOPFIX - HUNOR

 ( 511 ) 2    Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; fehér és fekete színezékek; korrózíógátló

 készítmények; fakonzerváló készítmények; festékek; lakkok.

 17    Hő- és hang szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek és lakkok;

 szigetelőtapaszok; tömítő anyagok tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.

  19    Építőanyagok, nem fémből; építkezéseknél használható építési és szerelési ragasztok.

 ( 210 ) M 17 00106

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) HUNOR

 ( 511 ) 2    Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; fehér és fekete színezékek; korrózíógátló

 készítmények; fakonzerváló készítmények; festékek; lakkok.

 17    Hő- és hang szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek és lakkok;

 szigetelőtapaszok; tömítő anyagok tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.

  19    Építőanyagok, nem fémből; építkezéseknél használható építési és szerelési ragasztók.

 ( 210 ) M 17 00107

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) TOPFIX

 ( 511 ) 2    Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; fehér és fekete színezékek; korrózíógátló

 készítmények; fakonzerváló készítmények; festékek; lakkok.

 17    Hő- és hang szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek és lakkok;

 szigetelőtapaszok; tömítő anyagok tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.

  19    Építőanyagok, nem fémből; építkezéseknél használható építési és szerelési ragasztók.
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 ( 210 ) M 17 00111

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bonduelle Creatif

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 17 00112

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 17 00113

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bonduelle Bon Menu

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 17 00114

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 17 00115

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bonduelle Vapeur

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 17 00116

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 17 00150

 ( 220 ) 2017.01.18.

 ( 731 )  Gál Zita Zsuzsanna 100%, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Medina Adománybolt

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  36    Adománygyűjtés.

 ( 210 ) M 17 00158

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Kónya András, Esztergom (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00159

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Kónya András, Esztergom (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00182

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rimano-sima ügy!

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00183

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Habito - a fal újragondolva.

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00198

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  CRAFTUNIQUE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Nyomtatók.

9    Oktatási készülékek; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek,

 rögzített.

 41    Alkotóműhelyek szervzése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

 [képzés]; oktatás; oktatási tárgyú információk.

  42    Felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 17 00199

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  CRAFTUNIQUE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Nyomtatók.

9    Oktatási készülékek; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek,

 rögzített.

 41    Alkotóműhelyek szervzése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

 [képzés]; oktatás; oktatási tárgyú információk.

  42    Felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 17 00200

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  CRAFTUNIQUE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  7    Nyomtatók.

9    Oktatási készülékek; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek,

 rögzített.

 41    Alkotóműhelyek szervzése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

 [képzés]; oktatás; oktatási tárgyú információk.

  42    Felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 17 00201

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Kovács Vivien, Csákvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek lovak számára.

  31    Élő lovak.

  43    Lovak bértartása.

 ( 210 ) M 17 00202

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  ZENTIVA S.A., Bucharest (RO)

 ( 740 )  SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POBILAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 17 00205

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Zhao Jianfeng, Guangzhou City (CN)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Fűrészlapok [géprészek]; pengetartók [gépalkatrészek]; kévekötő gépek; ragasztószalag-adagolók [gépek];

csomagológépek; műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; villamos hegesztőkészülékek műanyag

csomagolásokhoz; elektromos konyhai keverőgépek; elektromos konzervnyitók; teherfelvonók, emelők, csörlők;

 felvonó hevederek; menetvágó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos ollók.

8    Élezőkorongok [kéziszerszámok]; kézzel működtetett kerti szerszámok; szigonyok; kézi szerszámok [kézzel

működtetett]; manikűrkészletek; fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; menetvágók [kéziszerszámok]; fémlapok

[kéziszerszámok]; döngölők [kéziszerszámok]; nagykalapácsok; bővítőfúrók [kéziszerszámok]; csavarhúzók;

fúróbetétek [kéziszerszámok]; fogók; csipeszek; csípőfogók; kézzel működtetett pisztolyok masztix

extrudálására; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok]; hobbi kések (szikék); gyémántok üvegvágáshoz

 [kéziszerszámok részei]; vonókések, hántolókések; pengék; evőeszközök [kések, villák és kanalak].

 11    Villanykörték; lámpák; lámpaburkolatok; izzószálas égők; zseblámpák; ívlámpák; elektromos kisülési

csövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos lámpákhoz; világítóberendezések, nevezetesen
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világítástechnikai berendezések; csillárok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; bengálégők; laboratóriumi lámpák; biztonsági lámpák; reflektor lámpák; lampionok;

fénycsövek világításra; magnézium izzószálak [világítás]; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; világító

házszámok; keresőlámpák, zseblámpák; beltéri állólámpák; utcai lámpák; lámpaernyőtartó vázak; akváriumi

világítótestek; búvárlámpák; LED-es világítószerelvények; kerékpár lámpák; irányjelző izzólámpák járművekhez;

fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; reflektorok járművekhez; lámpák járművekhez; csíraölő lámpák a levegő

 tisztításához; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 17 00206

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  SBA Group Zrt. 100%, Hatvan (HU)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes és elektronikai eszközökre alkalmazható szoftverek, nevezetesen vállalati könyvelési

 szolgáltatásokhoz kapcsolódó online kommunikációs szolgáltatást biztosító szoftverek.

 42    Szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); vállalati könyvelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó online kommunikációs

szolgáltatás, könyvelési szolgáltatások kezeléséhez, kapcsolattartáshoz, könyvelési dokumentációk, könyvelési

nyilvántartások, bevallások, eredménykimutatások, mérlegek elektronikus átadására vállalkozó és könyvelő

 között.

 ( 210 ) M 17 00209

 ( 220 ) 2017.01.23.

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

 ( 541 ) RELAXINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 00213

 ( 220 ) 2017.01.23.

 ( 731 )  Kollár Péter Pál, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MONARCHIA OPERETT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00221

 ( 220 ) 2017.01.24.

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

 ( 541 ) AFOLIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 00222

 ( 220 ) 2017.01.24.

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

 ( 541 ) EMFOLA
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 00223

 ( 220 ) 2017.01.24.

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

 ( 541 ) BEMFOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 00236

 ( 220 ) 2017.01.24.

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

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

 ( 541 ) Frontember

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00284

 ( 220 ) 2017.01.30.

 ( 731 )  Óbudai Társaskör, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók; letölthető kiadványok, publikációk.

  16    Nyomtatott kiadványok, publikációk.

  41    Kulturális események szervezése és rendezése; kulturális események lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 00308

 ( 220 ) 2017.01.31.

 ( 731 )  MagnetWallCorp Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Valkai István, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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 ( 210 ) M 17 00313

 ( 220 ) 2017.01.31.

 ( 731 )  Mezo Lézer Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BEAUTIQUE

 ( 511 )  44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; bőrápolási

szolgáltatások; bőrkezelési szolgáltatások; lézeres, dermarolleres és mezoterápiás bőrápolási és bőrkezelési

 szolgáltatások; szépségszalonok; kozmetikai szolgáltatások; kozmetológiai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00318

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Te Döntesz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Majd helyett MOST

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; CD lemezek; audio- és videokazetták; DVD-k; blue ray lemezek;

 mágneses adathordozók; elektronikus könyvek; filmek; televíziós filmek; mozifilmek; hangoskönyvek.

 16    Könyvek; naptárak; zsebnaptárak; noteszek; zsebnoteszek; jegyzetfüzetek; plakátok, brosúrák; képeslapok;

 üdvözlőlapok; motivációs kártyák; matricák.

 41    Hangfelvételek, audiovizuális felvételek készítése; hangfelvételek, audiovizuális felvételek kölcsönzése; CD

lemezek, DVD lemezek, Blu-ray lemezek, mágneses adathordozók kölcsönzése, mozifilmek gyártása; DVD és

CD-ROM filmgyártás; televíziós filmek készítése; filmforgalmazás; hangoskönyvek kiadása, bérbeadása;

 könyvek megjelentetése.

 ( 210 ) M 17 00335

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  "Jásdi Pince" Kft., Csopak (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Olaszrizling szerintünk

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 17 00336

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Molnár Szabolcs, Csopak (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Guden

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00339

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  PBA Praeventio Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INSURA

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00379

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  PBA Praeventio Zrt. 100%, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00417

 ( 220 ) 2017.02.08.

 ( 731 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) Lay's. Jobban ízlik vele minden nap.

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) sültburgonya, burgonyachips; burgonyaszirom;

 burgonya alapú rágcsálnivalók.

 ( 210 ) M 17 00465

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  TABELLO System Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) KOALA

 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, hátrányos helyzetű gyerekek oktatása.

 ( 210 ) M 17 00470

 ( 220 ) 2017.02.10.

 ( 731 )  OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OK PROJECT

 ( 511 ) 9    Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

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

 16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;
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oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott

útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír

ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült

 poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.

  18    Táskák; hátizsákok; kulcstartók; esernyők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; felsőruházat; pólók; pulóverek; dzsekik; kabátok; melegítő felsők;

 melegítőalsók;szabadidő ruházat; ujjatlan pólók, trikók; zoknik; nadrágok; sálak; sapkák; lábbelik.

 28    Játékszerek; oktatási célú játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékzsetonok; játékkészletek;

 társasjátékok; táblajátékok; karácsonyfadíszek; plüss játékok.

 41    Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek

szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;

oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;

oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;

oktatási klub szolgálatások;pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése, rendezése;

 képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 17 00471

 ( 220 ) 2017.02.10.

 ( 731 )  OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OK CENTER

 ( 511 ) 9    Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

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

 16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;

oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott

útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír

ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült

 poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.

 41    Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek

szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;

oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;

oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;

oktatási klub szolgálatások;pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése, rendezése;

 képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 17 00472

 ( 220 ) 2017.02.10.

 ( 731 )  OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

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

 16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;

oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott

útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír

ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült

 poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.

  18    Táskák; hátizsákok; kulcstartók; esernyők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; felsőruházat; pólók; pulóverek; dzsekik; kabátok; melegítő felsők;

 melegítőalsók;szabadidő ruházat; ujjatlan pólók, trikók; zoknik; nadrágok; sálak; sapkák; lábbelik.

 28    Játékszerek; oktatási célú játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékzsetonok; játékkészletek;

 társasjátékok; táblajátékok; karácsonyfadíszek; plüss játékok.

 41    Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek

szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;

oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;

oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;

oktatási klub szolgálatások; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése,

 rendezése; képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 17 00487

 ( 220 ) 2017.02.14.

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

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

 ( 541 ) TONDACH TETŐMESTER PROGRAM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00504

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  Bart Dániel, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 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).

 ( 210 ) M 17 00540

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  Fekete Bence, Bugyi (HU)

 Pavella János, Bugyi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok, elektromos; akkumulátor- és elemtöltök; elektronikus adathordozók; filmkamerák; GPS

navigációs eszközök; hangátviteli készülékek; hangszórók, hangosbemondók; háromdimenziós szemüvegek;

időregisztráló készülékek; lézerek, nem gyógyászati használatra; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;

mércék, mértékek, mérőműszerek;monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok];

műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs

eszközök; objektívek, lencsék [optika]; okosgyűrük; okoskarórák; pendrájvok [USB]; számítógép billentyűzetek;

számítógépes hardver;számlálók, mérőműszerek; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szíjak, pántok

mobiltelefonokhoz; vevőkészülékek (audio-, videó); videokamerák; virtuális valóság headsetek; zenegépek

[jukeboxok]; elektromos kábelek; kábeladapterek; adatátviteli kábelek; kábelfordítók [kábeladapterek]

 mobiltelefonokhoz; USB-kábelek mobiltelefonokhoz.

 ( 210 ) M 17 00545

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  WE ROBOT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ROBOT Club

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; zenés szórakoztatás; zenei szórakoztatás szervezése.

  43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás; éjszakai klubok; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00547

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH 45202 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LENOR

 ( 511 ) 3    Szövetek ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmények; potpourri; füstölő; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; illatosított víz háztartási használatra és szöveteken történő alkalmazásra; illatosított fa;

aromatikus anyagok; esszenciális olajok; levegő-, atmoszféra vagy textil illatosítására szolgáló készítmények

 füst-, permet vagy gáz formájában.

 4    Gyertyák, olajok, viasz és lámpabelek, kanócok.

5    Légfrissítők; légtisztító készítmények; dezodorok; szagtalanító készítmények szövetekhez, kárpitokhoz és a

 környező légtérhez; készítmények szagok semlegesítéséhez.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1033



 11    Légfrissítő berendezések, léghűtő berendezések; léghevítő készülékek, berendezések; légszárítók;

légkondicionáló berendezések; légszűrő berendezések; légtisztító berendezések és gépek; légfertőtlenítők;

szagtalanító készülékek nem személyes célra; fertőtlenítő berendezések; füstölő berendezések, nem gyógyászati

 célra.

 ( 210 ) M 17 00549

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  TARR Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) TARR

 ( 511 )  9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek.

 16    Nyomdaipari termékek; fényképek; írószerek és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és oktatási

 anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz.

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

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

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

 ( 210 ) M 17 00569

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  Crayola Properties, Inc., Easton, Pennsylvania (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Markerek; rajzpapír; papír-írószer árukat, markereket, rajzpapírt és tematikus nyomdakészletet tartalmazó

 foglalkoztató készletek.

 ( 210 ) M 17 00584

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 17 00624

 ( 220 ) 2017.02.23.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00625

 ( 220 ) 2017.02.23.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00648

 ( 220 ) 2017.02.24.

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

 ( 541 ) CycleBalance

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 17 00649

 ( 220 ) 2017.02.24.

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

 ( 541 ) RICHTER CycleBalance

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 17 00704

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Oktatási Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maruzsa Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00800

 ( 220 ) 2017.03.09.

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

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANGEL PETROL - több mint benzinkút!

 ( 511 )   37    Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.

  43    Éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00832

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  Nestlé Skin Health S.A., Lausanne (CH)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EFFEZEL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti bőrgyógyászati készítmények akne kezelésére.

 ( 210 ) M 17 00844

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  Méhész Zsolt, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Csernik Péter, Eger

  
( 546 )

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 17 00935

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Újpesti Torna Egylet 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 17 00995

 ( 220 ) 2017.03.27.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 554 )
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 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 205 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  221.331

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 01013

 ( 220 )  2017.03.27.

 ( 732 )  Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Duna Aréna

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; 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 )  221.357

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 00639

 ( 220 )  2017.02.23.

 ( 732 )  GLOBAL ELEKTRIC SERVICE Kft., Gyula (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc egyéni ügyvéd, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Webáruház működtetésével kapcsolatos reklámozás, marketing tevékenység, műszaki-, elektronikai- és

 informatikai termékek internetes kis- és nagykereskedelme.

 39    Távollevők között, webáruházon keresztül létrejött szerződésekhez kapcsolódó szállítási, raktározási,

 csomagolási tevékenység.

 42    Webáruház létesítésével, használatával kapcsolatos számítástechnikai, hardware, software tervezés,

 fejlesztés.

 ( 111 )  221.358

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 01031

 ( 220 )  2017.03.29.

 ( 732 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő 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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  221.446

 ( 151 )  2017.05.15.

 ( 210 )  M 17 01104

 ( 220 )  2017.04.05.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  PLUGEE

 ( 511 ) 4    Elektromos energia, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek,

 tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 9    Töltőállomások elektromos járművekhez.

  37    Eleketromos töltőállomások építése, javítása, szerelési szolgáltatások.

  39    Energiaszolgáltatás.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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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)
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 ( 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,
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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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1048



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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1067



  

( 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1085



 ( 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
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 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.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1088



 ( 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. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 16 00757

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Grandio by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00969

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Ceylan Basar Batuhan, Budapest (HU)

 Kece Mehmet Kemal, Budapest (HU)

 ( 541 ) Bay Döner

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 01369

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  Benke Gábor, Szigetbecse (HU)

 ( 541 ) Live Jasmin

 ( 511 )  35    Rádió-, televízió- és internetes TV, programokkal és filmgyártásával összefüggő kereskedelmi ügyletek

 bonyolítása és azokkal kapcsolatos reklám, marketing tevékenységek.

  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).

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 118.319

 ( 210 ) M 76 00734

 ( 180 ) 2016.09.28.

 ( 111 ) 119.084

 ( 210 ) M 76 01165

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 119.086

 ( 210 ) M 76 01167

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 120.627

 ( 210 ) M 76 01087

 ( 180 ) 2016.09.03.

 ( 111 ) 126.088

 ( 210 ) M 86 01865

 ( 180 ) 2016.09.02.

 ( 111 ) 149.479

 ( 210 ) M 96 02901

 ( 180 ) 2016.09.04.

 ( 111 ) 149.481

 ( 210 ) M 96 02964

 ( 180 ) 2016.09.09.

 ( 111 ) 149.484

 ( 210 ) M 96 02880

 ( 180 ) 2016.09.03.

 ( 111 ) 149.486

 ( 210 ) M 96 02874

 ( 180 ) 2016.09.03.

 ( 111 ) 149.490

 ( 210 ) M 96 02900

 ( 180 ) 2016.09.04.

 ( 111 ) 149.491

 ( 210 ) M 96 02911

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.492

 ( 210 ) M 96 02910
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 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.493

 ( 210 ) M 96 02909

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.501

 ( 210 ) M 96 02960

 ( 180 ) 2016.09.09.

 ( 111 ) 149.505

 ( 210 ) M 96 02932

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 149.506

 ( 210 ) M 96 02920

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.509

 ( 210 ) M 96 02962

 ( 180 ) 2016.09.09.

 ( 111 ) 149.545

 ( 210 ) M 96 02937

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 149.548

 ( 210 ) M 96 02956

 ( 180 ) 2016.09.09.

 ( 111 ) 149.560

 ( 210 ) M 96 02951

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 149.565

 ( 210 ) M 96 02921

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.567

 ( 210 ) M 96 02954

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 149.590

 ( 210 ) M 96 02914

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.617

 ( 210 ) M 96 02855

 ( 180 ) 2016.09.02.

 ( 111 ) 149.628
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 ( 210 ) M 96 02919

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 149.629

 ( 210 ) M 96 02950

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 150.850

 ( 210 ) M 96 03177

 ( 180 ) 2016.09.26.

 ( 111 ) 150.879

 ( 210 ) M 96 03162

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 150.980

 ( 210 ) M 96 03188

 ( 180 ) 2016.09.26.

 ( 111 ) 151.243

 ( 210 ) M 96 03150

 ( 180 ) 2016.09.24.

 ( 111 ) 151.383

 ( 210 ) M 96 03100

 ( 180 ) 2016.09.19.

 ( 111 ) 151.499

 ( 210 ) M 96 03183

 ( 180 ) 2016.09.26.

 ( 111 ) 151.547

 ( 210 ) M 96 03187

 ( 180 ) 2016.09.26.

 ( 111 ) 151.758

 ( 210 ) M 96 03087

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 151.759

 ( 210 ) M 96 03096

 ( 180 ) 2016.09.19.

 ( 111 ) 151.761

 ( 210 ) M 96 03154

 ( 180 ) 2016.09.24.

 ( 111 ) 151.968

 ( 210 ) M 96 03089

 ( 180 ) 2016.09.18.
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 ( 111 ) 152.342

 ( 210 ) M 96 03195

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 152.504

 ( 210 ) M 96 02934

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 152.678

 ( 210 ) M 96 03070

 ( 180 ) 2016.09.17.

 ( 111 ) 152.686

 ( 210 ) M 96 03084

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 152.701

 ( 210 ) M 96 03086

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 152.702

 ( 210 ) M 96 03085

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 152.703

 ( 210 ) M 96 03050

 ( 180 ) 2016.09.16.

 ( 111 ) 152.709

 ( 210 ) M 96 03048

 ( 180 ) 2016.09.16.

 ( 111 ) 152.713

 ( 210 ) M 96 02957

 ( 180 ) 2016.09.09.

 ( 111 ) 152.741

 ( 210 ) M 96 03063

 ( 180 ) 2016.09.17.

 ( 111 ) 152.763

 ( 210 ) M 96 02917

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 153.596

 ( 210 ) M 96 03077

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 153.667

 ( 210 ) M 96 03141

 ( 180 ) 2016.09.23.
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 ( 111 ) 155.390

 ( 210 ) M 96 03196

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 156.476

 ( 210 ) M 96 02878

 ( 180 ) 2016.09.03.

 ( 111 ) 160.135

 ( 210 ) M 96 03076

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 162.440

 ( 210 ) M 96 03078

 ( 180 ) 2016.09.18.

 ( 111 ) 179.714

 ( 210 ) M 04 04115

 ( 180 ) 2016.09.10.

 ( 111 ) 188.761

 ( 210 ) M 06 02972

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 188.762

 ( 210 ) M 06 02973

 ( 180 ) 2016.09.05.

 ( 111 ) 188.797

 ( 210 ) M 06 02975

 ( 180 ) 2016.09.06.

 ( 111 ) 189.040

 ( 210 ) M 06 02995

 ( 180 ) 2016.09.07.

 ( 111 ) 189.041

 ( 210 ) M 06 02994

 ( 180 ) 2016.09.07.

 ( 111 ) 189.056

 ( 210 ) M 06 03023

 ( 180 ) 2016.09.12.

 ( 111 ) 189.193

 ( 210 ) M 06 03232

 ( 180 ) 2016.09.28.

 ( 111 ) 190.232

 ( 210 ) M 06 03004
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 ( 180 ) 2016.09.07.

 ( 111 ) 190.437

 ( 210 ) M 06 03233

 ( 180 ) 2016.09.28.

 ( 111 ) 190.438

 ( 210 ) M 06 03223

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.441

 ( 210 ) M 06 03055

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.442

 ( 210 ) M 06 03048

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.446

 ( 210 ) M 06 03211

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.447

 ( 210 ) M 06 03046

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.452

 ( 210 ) M 06 03224

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.461

 ( 210 ) M 06 03213

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.462

 ( 210 ) M 06 03052

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.465

 ( 210 ) M 06 03039

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.466

 ( 210 ) M 06 03217

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.467

 ( 210 ) M 06 03059

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.468
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 ( 210 ) M 06 03040

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.469

 ( 210 ) M 06 03042

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.474

 ( 210 ) M 06 03054

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.475

 ( 210 ) M 06 03053

 ( 180 ) 2016.09.13.

 ( 111 ) 190.476

 ( 210 ) M 06 03226

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.478

 ( 210 ) M 06 03225

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.479

 ( 210 ) M 06 03227

 ( 180 ) 2016.09.27.

 ( 111 ) 190.554

 ( 210 ) M 06 02776

 ( 180 ) 2016.08.15.

 ( 111 ) 190.555

 ( 210 ) M 06 02674

 ( 180 ) 2016.08.02.

 ( 111 ) 190.572

 ( 210 ) M 06 02668

 ( 180 ) 2016.08.02.

 ( 111 ) 190.585

 ( 210 ) M 06 03025

 ( 180 ) 2016.09.12.

 ( 111 ) 190.591

 ( 210 ) M 06 03033

 ( 180 ) 2016.09.12.

 ( 111 ) 190.593

 ( 210 ) M 06 03207

 ( 180 ) 2016.09.26.
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 ( 111 ) 190.596

 ( 210 ) M 06 03202

 ( 180 ) 2016.09.26.

 ( 111 ) 190.597

 ( 210 ) M 06 03200

 ( 180 ) 2016.09.26.

 ( 111 ) 190.613

 ( 210 ) M 06 02656

 ( 180 ) 2016.08.01.

 ( 111 ) 190.614

 ( 210 ) M 06 02657

 ( 180 ) 2016.08.01.

 ( 111 ) 190.616

 ( 210 ) M 06 02644

 ( 180 ) 2016.08.01.

 ( 111 ) 190.618

 ( 210 ) M 06 02658

 ( 180 ) 2016.08.01.

 ( 111 ) 190.622

 ( 210 ) M 06 02762

 ( 180 ) 2016.08.14.

 ( 111 ) 190.625

 ( 210 ) M 06 02768

 ( 180 ) 2016.08.14.

 ( 111 ) 190.629

 ( 210 ) M 06 02864

 ( 180 ) 2016.08.25.

 ( 111 ) 190.630

 ( 210 ) M 06 02867

 ( 180 ) 2016.08.25.

 ( 111 ) 190.631

 ( 210 ) M 06 02868

 ( 180 ) 2016.08.25.

 ( 111 ) 190.703

 ( 210 ) M 06 02900

 ( 180 ) 2016.08.29.

 ( 111 ) 190.704

 ( 210 ) M 06 03179

 ( 180 ) 2016.09.25.
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 ( 111 ) 190.706

 ( 210 ) M 06 02894

 ( 180 ) 2016.08.29.

 ( 111 ) 190.710

 ( 210 ) M 06 02888

 ( 180 ) 2016.08.29.

 ( 111 ) 190.719

 ( 210 ) M 06 03189

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.723

 ( 210 ) M 06 03196

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.727

 ( 210 ) M 06 03195

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.728

 ( 210 ) M 06 03185

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.736

 ( 210 ) M 06 03183

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.738

 ( 210 ) M 06 03184

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.748

 ( 210 ) M 06 02701

 ( 180 ) 2016.08.03.

 ( 111 ) 190.749

 ( 210 ) M 06 02698

 ( 180 ) 2016.08.03.

 ( 111 ) 190.753

 ( 210 ) M 06 02677

 ( 180 ) 2016.08.03.

 ( 111 ) 190.755

 ( 210 ) M 06 03181

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.766

 ( 210 ) M 06 03182

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1108



 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.768

 ( 210 ) M 06 03188

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.770

 ( 210 ) M 06 03180

 ( 180 ) 2016.09.25.

 ( 111 ) 190.775

 ( 210 ) M 06 03147

 ( 180 ) 2016.09.20.

 ( 111 ) 190.780

 ( 210 ) M 06 03153

 ( 180 ) 2016.09.20.

 ( 111 ) 190.783

 ( 210 ) M 06 03150

 ( 180 ) 2016.09.20.

 ( 111 ) 190.800

 ( 210 ) M 06 03143

 ( 180 ) 2016.09.20.

 ( 111 ) 190.801

 ( 210 ) M 06 03145

 ( 180 ) 2016.09.20.

 ( 111 ) 190.825

 ( 210 ) M 06 02752

 ( 180 ) 2016.08.11.

 ( 111 ) 190.833

 ( 210 ) M 06 02856

 ( 180 ) 2016.08.24.

 ( 111 ) 191.184

 ( 210 ) M 06 02773

 ( 180 ) 2016.08.15.

 ( 111 ) 191.191

 ( 210 ) M 06 02731

 ( 180 ) 2016.08.09.

 ( 111 ) 191.196

 ( 210 ) M 06 02775

 ( 180 ) 2016.08.15.

A rovat 126 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1109



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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1110



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  119.061

 ( 732 )  Wm Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  119.096

 ( 732 )  Hormel Foods Corporation, AUSTIN (US)

 ( 111 )  119.396

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  119.397

 ( 732 )  Triumph Designs Limited, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  119.613

 ( 732 )  Arysta LifeScience Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  119.981

 ( 732 )  HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  126.347

 ( 732 )  Low & Bonar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Tiszaújváros (HU)

 ( 111 )  126.626

 ( 732 ) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION /Delaware államban bejegyzett cég/, Foster City,

 California (US)

 ( 111 )  126.731

 ( 732 )  ASTELLAS PHARMA INC., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  126.908

 ( 732 )  Tektronix, Inc., Beaverton, Oregon (US)

 ( 111 )  148.041

 ( 732 )  Prima Maroni Termelői és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  148.891

 ( 732 )  PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)

 ( 111 )  150.667

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  150.803

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  150.982

 ( 732 )  J.K. Ansell Private Limited, Aurangabad (IN)

 ( 111 )  151.127

 ( 732 )  Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)
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 ( 111 )  151.300

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  151.369

 ( 732 )  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

 ( 111 )  151.614

 ( 732 )  Apollo Tyres Africa (Pty) Ltd., Hughes, Boksburg Gauteng 1459 (ZA)

 ( 111 )  151.645

 ( 732 )  PARTEK Corporation, Helsinki (FI)

 ( 111 )  151.956

 ( 732 )  The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  151.993

 ( 732 )  Barnes & Noble Booksellers, Inc. (a Delaware corporation), New York (US)

 ( 111 )  152.101

 ( 732 )  HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City, Utah (US)

 ( 111 )  152.102

 ( 732 )  HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City, Utah (US)

 ( 111 )  152.131

 ( 732 )  LG Corp., Seoul (KR)

 ( 111 )  152.132

 ( 732 )  LG Corp., Seoul (KR)

 ( 111 )  152.398

 ( 732 )  Bódis Lajos, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.402

 ( 732 )  SEGA Games Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  152.430

 ( 732 )  SOLUTIA INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri 63141 (US)

 ( 111 )  152.520

 ( 732 )  Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.792

 ( 732 )  Gróf Buttler Borászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Eger (HU)

 ( 111 )  152.808

 ( 732 )  Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.867

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY 10007 (US)

 ( 111 )  153.070
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 ( 732 )  Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  153.071

 ( 732 )  Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  153.285

 ( 732 )  Pfizer Consumer Health Products Company, Surrey (GB)

 ( 111 )  153.315

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY 10007 (US)

 ( 111 )  153.625

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.652

 ( 732 )  V-TRADE Bt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  153.891

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.911

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

 ( 111 )  154.096

 ( 732 )  LG Household & Health Care Ltd., Seoul (KR)

 ( 111 )  154.876

 ( 732 )  Baló Júlia, Budapest (HU)

 ( 111 )  155.471

 ( 732 )  RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.236

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  157.068

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  158.631

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.750

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 111 )  161.751

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 111 )  162.798

 ( 732 )  EXIDE AUSTRALIA PTY LTD ACN 093 272 005, Bankstown (AU)

 ( 111 )  190.359

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  190.361

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.362

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.401

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.434

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  190.549

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.619

 ( 732 )  VENTURUS Tőkekockázati és Stratégia Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.859

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  190.973

 ( 732 )  Omorovicza Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.990

 ( 732 )  EasyNet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.137

 ( 732 )  Holló Ákos, Budapest (HU)

 Gulyás Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.285

 ( 732 )  Pintz György, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.436

 ( 732 )  CONTACT DEVELOPMENTS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.620

 ( 732 )  dr. Sándor Péter, Üröm (HU)

 dr. Vass László, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.645

 ( 732 )  BIOFARMA, SURESNES CEDEX (FR)

 ( 111 )  191.738

 ( 732 )  HOTEL PAPILLON Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.833

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.836
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 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.962

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.067

 ( 732 )  Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province, P.R. (CN)

 ( 111 )  192.203

 ( 732 )  Tóth Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.220

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.310

 ( 732 )  MADETA a.s., České Budějovice (CZ)

 ( 111 )  192.385

 ( 732 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.395

 ( 732 )  OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.491

 ( 732 )  Hőplusz Rendszer Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  192.658

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.702

 ( 732 )  Johanna Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 111 )  192.973

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

 ( 111 )  192.978

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

 ( 111 )  192.982

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

 ( 111 )  192.990

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

 ( 111 )  192.991

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

 ( 111 )  193.055

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.078

 ( 732 )  The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Canton, Ohio (US)
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 ( 111 )  193.433

 ( 732 )  Solti András, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.581

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  193.605

 ( 732 )  J. Uriach y Compania, S.A., Palau-solitá i Plegamans, Barcelona (ES)

 ( 111 )  193.782

 ( 732 )  Mellow Mood Group Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.681

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  194.705

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  194.714

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  194.716

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  194.739

 ( 732 )  dr Seres András Isvtán, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.871

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.747

 ( 732 )  Merfelsz Pince Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.245

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

 ( 111 )  204.208

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

 ( 111 )  209.370

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

A rovat 99 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  121.689

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  123.395

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  128.657

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.391

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  143.501

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.643

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.644

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.647

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.666

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.325

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.327

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.407

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.408

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.573

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.306

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.226

 ( 732 )  Tim Hortons Restaurants International GmbH, Baar (CH)
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 ( 111 )  153.625

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.891

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.912

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.548

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.773

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.078

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.079

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.080

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.911

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.913

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.143

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.165

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.180

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.181

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.288

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.290

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.723

 ( 732 )  MCPP Innovation LLC, Tokyo (JP)
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 ( 111 )  159.812

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.130

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.139

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.142

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.144

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.145

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.147

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.586

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.695

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.787

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.475

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.651

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.422

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.566

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.579

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.632

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.719

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.726
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 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.066

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.361

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.364

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.610

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.686

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.628

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.631

 ( 732 )  dr. Bózsik Béla Pál 9/10, Budapest (HU)

 Molnár Gábor Tibor 12/360, Budapest (HU)

 Bozó Ferencné 6/360, Miskolc (HU)

 Meszticzky Sándor Tiborné 6/360, Miskolc (HU)

 Hevesi Gizella Andrea 4/360, Pomáz (HU)

 Irene Bodnar 4/360, Bell Post Hill 3215 VIC. (AU)

 Olasz Rudolf Zoltánné 2/360, Nyíregyháza (HU)

 Nagy Judit Lívia 1/360, Dunaharaszti (HU)

 Nagy Róbert 1/360, Dunavarsány (HU)

 ( 111 )  164.957

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.310

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.357

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.619

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.973

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.375

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.401

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  166.625

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

 ( 111 )  166.925

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.955

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.696

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.200

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.531

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.532

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.533

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.995

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.557

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.634

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.758

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.548

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.635

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.636

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.637

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.791

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  171.792

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.869

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.963

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.892

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.330

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.778

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.641

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.490

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.118

 ( 732 )  WERLA Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  179.689

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.467

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.615

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.298

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.082

 ( 732 )  WERLA Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  182.432

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.522

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.044

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.927
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.000

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  188.827

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.526

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.642

 ( 732 )  WERLA Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  189.757

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 111 )  189.758

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 111 )  190.434

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  190.859

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  192.220

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.444

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.895

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.941

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.254

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.259

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.782

 ( 732 )  Mellow Mood Group Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.006

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.478

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  197.924

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.562

 ( 732 )  WERLA Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  205.820

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  205.821

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  205.955

 ( 732 )  MOBACA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.207

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  206.701

 ( 732 )  Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin (IE)

 ( 111 )  214.116

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.128

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.858

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.667

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.973

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.974

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.975

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.984

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.985

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.986

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  217.987

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.553

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

 ( 111 )  218.554

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

 ( 111 )  220.253

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

 ( 111 )  220.266

 ( 732 )  Kóstolom Borgasztronómiai és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.267

 ( 732 )  Kóstolom Borgasztronómiai és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.409

 ( 732 )  Vadkerti Róbert, Budapest (HU)

A rovat 141 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  119.061

 ( 732 )  Wm Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  126.626

 ( 732 ) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION /Delaware államban bejegyzett cég/, Foster City,

 California (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.667

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.750

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  161.751

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  184.927

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest
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 ( 111 )  185.549

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  185.551

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  192.395

 ( 732 )  OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.422

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.542

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.852

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  200.903

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  200.908

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  201.027

 ( 732 )  Kürthy István, Budapest (HU)

 Kürthi István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kürthi István, Budapest

 ( 111 )  202.660

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  203.416

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 111 )  209.370

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.838

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  119.061

 ( 732 )  Wm Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  126.626

 ( 732 ) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION /Delaware államban bejegyzett cég/, Foster City,

 California (US)

 ( 111 )  139.861

 ( 732 )  RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  141.821

 ( 732 )  RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  141.822

 ( 732 )  RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  142.528

 ( 732 )  RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  150.667

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  156.543

 ( 732 )  TRANS-SPED Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.395

 ( 732 )  OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.491

 ( 732 )  Hőplusz Rendszer Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  194.385

 ( 732 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  194.386
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 ( 732 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  194.730

 ( 732 )  Nótár Mária, Miskolc (HU)

 ( 111 )  194.824

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

 ( 111 )  197.422

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.533

 ( 732 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  198.851

 ( 732 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  200.542

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  200.872

 ( 732 )  Debrecen Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.027

 ( 732 )  Kürthy István, Budapest (HU)

 Kürthi István, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.551

 ( 732 )  Viniqum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.317

 ( 732 )  PHYS Fejlesztő Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  209.370

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 111 )  215.303

 ( 732 ) SERVET-2000 Állat-egészségügyi, Állattenyésztő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Sárrétudvari (HU)

 ( 111 )  215.326

 ( 732 ) SERVET-2000 Állat-egészségügyi, Állattenyésztő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Sárrétudvari (HU)

 ( 111 )  216.260

 ( 732 )  Örvendi László, Hajdúszoboszló (HU)

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás
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 ( 111 )  119.061

 ( 732 )  Wm Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  150.667

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  150.982

 ( 732 )  J.K. Ansell Private Limited, Aurangabad (IN)

 ( 111 )  151.645

 ( 732 )  PARTEK Corporation, Helsinki (FI)

 ( 111 )  151.688

 ( 732 )  Alterna Holdings Corp., (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, N.Y. (US)

 ( 111 )  152.430

 ( 732 )  SOLUTIA INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri 63141 (US)

 ( 111 )  152.808

 ( 732 )  Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  153.042

 ( 732 )  ELASTIC BT., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.876

 ( 732 )  Baló Júlia, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.798

 ( 732 )  EXIDE AUSTRALIA PTY LTD ACN 093 272 005, Bankstown (AU)

 ( 111 )  182.317

 ( 732 )  CONTACT DEVELOPMENTS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.990

 ( 732 )  EasyNet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.137

 ( 732 )  Holló Ákos, Budapest (HU)

 Gulyás Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.436

 ( 732 )  CONTACT DEVELOPMENTS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.738

 ( 732 )  HOTEL PAPILLON Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.833

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.836

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  194.730

 ( 732 )  Nótár Mária, Miskolc (HU)

 ( 111 )  194.739

 ( 732 )  dr Seres András Isvtán, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.747

 ( 732 )  Merfelsz Pince Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.027

 ( 732 )  Kürthy István, Budapest (HU)

 Kürthi István, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.138

 ( 732 )  Benoit and Augusten Húsipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 22 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 16 03033

 ( 731 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1130



Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 16 01381

 ( 210 )  M 16 01568

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 01571

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 01938

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 02606

 ( 210 )  M 16 02897

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 02993

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 02994

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 03689

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 03690

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 16 02849

 ( 731 )  Kurucz Agro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 210 )  M 14 02406

 ( 731 )  K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Becher és Torma Ügyvédi Iroda, Dr. Béres Imre Pál, Budapest

 ( 210 )  M 13 01266

 ( 731 )  K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Becher és Torma Ügyvédi Iroda, Dr. Béres Imre Pál, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 13 02075

 ( 731 )  Tele 5 Taxi Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 02652

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 79 00544

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 82 00868

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 96 01675

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 94 02037

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 94 02041

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 94 03589

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 95 01284

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 96 03372

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 210 )  M 98 00362

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 01649

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 01655

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 03392

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 04809

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 04779

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 01658

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 02222

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 01623

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 01860

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 02223

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 02225

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 02391

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 210 )  M 99 02384

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 01863

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 01864

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 98 04710

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 99 02906

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 99 02910

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 99 02907

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 99 05545

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 02909

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 00 06428

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 00 04395

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 00 00996

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 00 00944

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 210 )  M 00 04695

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 02625

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 02623

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 02624

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 02626

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 02502

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 99 01622

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 03685

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 02 00589

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 02 02931

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 03959

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 01 05505

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 03 01403

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 210 )  M 03 03587

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 03 02797

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 03 00945

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 03 03402

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 04 01782

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 05 03840

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 03 04730

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

 ( 210 )  M 06 01527

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 06 03846

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 07 02617

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 07 01521

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 07 01520

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 06 04064

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 07 02062

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 08 02479

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 11 01428

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 210 )  M 13 02985

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 210 )  M 13 03001

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 210 )  M 14 00562

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 00564

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03241

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03535

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 210 )  M 14 03240

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02061

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02062

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02063
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 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02064

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02065

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02066

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 02067

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 01136

 ( 731 )  Benoit and Augusten Húsipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 78 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.329.163

 ( 541 )  staydrai

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.175

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.202

  
( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.333

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.360

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 37

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.447

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.465

 ( 541 )  SUPISOL

 ( 511 )  1, 5, 30
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 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.526

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.533

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.534

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.539

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.582

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.611

 ( 541 )  WEHEALTH

 ( 511 )  5, 9-10, 44

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.618

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2017.02.02.
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 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.673

 ( 541 )  DFV PROTECO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.714

 ( 541 )  LLUMS COSMETICS

 ( 511 )  3, 8, 21

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.721

 ( 541 )  POLITIP

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.723

  ( 546 )

 ( 511 )  12, 37

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.807

 ( 541 )  ULYSSE

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.871

  

( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.889

  ( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.918

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 11
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 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.968

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.02.02.

 ( 450 )  GAZ 03/2017

 ( 111 )  1.329.989

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 28

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.044

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.167

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 11, 37, 41

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.177

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017
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 ( 111 )  1.330.220

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.262

 ( 541 )  Platinum Ultor Complete

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.265

 ( 541 )  ARKOKIDS

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.333

 ( 541 )  Oney Bank

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.338

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.339
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( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.347

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 37, 42

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.363

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 24-25

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.439

 ( 541 )  COCHONNET

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.447

 ( 541 )  SMART

 ( 511 )  35, 41, 45

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

 ( 111 )  1.330.619

  ( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2017.02.09.

 ( 450 )  GAZ 04/2017

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  536.318

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  707.276

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  848.276

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  929.116

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.295.194

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.523

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.627

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.628

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.703

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.711

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.759

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.864

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.887

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.924

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.983

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.309.995

 ( 151 )  2017.04.21.
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 ( 111 )  1.309.996

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.310.108

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.310.132

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.310.157

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.310.160

 ( 151 )  2017.04.21.

 ( 111 )  1.310.301

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.310.322

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.310.326

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.310.330

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.310.539

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.310.635

 ( 151 )  2017.04.24.

 ( 111 )  1.310.646

 ( 151 )  2017.04.24.

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 
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SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja
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