
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.511

 ( 151 )  2017.05.22.

 ( 210 )  M 16 02101

 ( 220 )  2016.06.17.

 ( 732 )  NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  NEXON PORT

 ( 511 ) 9    Könyvelési, bérszámfejtési és humán erőforrás adminisztrációs -kizárva a távközlési és/vagy elektronikus

 hírközlési - hardver és szoftver, valamint az ehhez kapcsolódó beléptető rendszer.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.527

 ( 151 )  2017.05.23.

 ( 210 )  M 16 00463

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Mylan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PAROGEN

 ( 511 )  5    Orvosi célú antidepresszáns gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  221.571

 ( 151 )  2017.05.24.

 ( 210 )  M 15 02224

 ( 220 )  2015.08.14.

 ( 732 )  Probiotikus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

szappan; illatszer, illóolaj, kozmetikai cikkek, hajmosószer; fogkrém (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; alginát

étrend-kiegészítők; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; aminosavak humángyógyászati

használatra; antioxidáns pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyér elleni készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; bakteriológiai

készítmények humán és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati

használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra;

balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek; biológiai készítmények humángyógyászati célra;

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

búzacsíra étrend-kiegészítők; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti

használatra; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diétás
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anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra;

édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; égési sérülések

kezelésére szolgáló készítmények; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények

gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák;

étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz

gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs

gyógyszerészeti használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; fogzást

elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati

használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra;

gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; glicerin gyógyászati

használatra; glicerofoszfátok; glükóz étrend-kiegészítők; gombaölő szerek; guajokol gyógyszerészeti használatra;

gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák;

gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek

fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök gyógyászati használatra;

hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák

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

elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő

készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati

használatra; iszap fürdőkhöz; iszap, orvosi; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti

használatra; kandiscukor gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez;

karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kasu gyógyszerészeti használatra; kazein

étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti

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

fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor; kúpok (végbél- vagy hüvely-);

kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lecitin

étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag

gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj; levegő szagtalanító

készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok

gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra;

méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti

használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok; nyugtatók; napfény okozta leégés elleni

kenőcsök; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; olajok gyógyászati

használatra; oxigénfürdők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálék-kiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati

használatra; rágógumi gyógyászati használatra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;

ricinusolaj gyógyászati használatra; savak gyógyszerészeti használatra; sók gyógyászati használatra; szájápoló

szerek gyógyászati használatra; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs

elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok

gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlőcukor gyógyászati használatra;

szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok [gyógyszerek]; tampon gyógyászati használatra; tápanyag adalékok;

tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz]

gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz
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gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti

használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; tyúkszemirtó

szerek; tyúkszem-tapaszok; vakcinák [oltóanyagok]; vazelin gyógyászati használatra; vegyi fogamzásgátlók;

vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vértisztító szerek;

vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények, az infúzió formájában beadandók kivételével;

 zselatin; - kivéve az intravénásan alkalmazott gyógyszereket.

 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 )  221.572

 ( 151 )  2017.05.24.

 ( 210 )  M 15 02225

 ( 220 )  2015.08.14.

 ( 732 )  Probiotikus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

szappan; illatszer, illóolaj, kozmetikai cikkek, hajmosószer; fogkrém (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; alginát

étrend-kiegészítők; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; aminosavak humángyógyászati

használatra; antioxidáns pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyér elleni készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; bakteriológiai

készítmények humán és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati

használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra;

balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek; biológiai készítmények humángyógyászati célra;

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

búzacsíra étrend-kiegészítők; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti

használatra; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra;

édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; égési sérülések

kezelésére szolgáló készítmények; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények

gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák;

étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz

gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs

gyógyszerészeti használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; fogzást

elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati

használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra;

gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; glicerin gyógyászati

használatra; glicerofoszfátok; glükóz étrend-kiegészítők; gombaölő szerek; guajokol gyógyszerészeti használatra;

gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák;

gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek

fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények;
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gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök gyógyászati használatra;

hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák

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

elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő

készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati

használatra; iszap fürdőkhöz; iszap, orvosi; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti

használatra; kandiscukor gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez;

karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kasu gyógyszerészeti használatra; kazein

étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti

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

fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor; kúpok (végbél- vagy hüvely-);

kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lecitin

étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag

gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj; levegő szagtalanító

készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok

gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra;

méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti

használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok; nyugtatók; napfény okozta leégés elleni

kenőcsök; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; olajok gyógyászati

használatra; oxigénfürdők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálék-kiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati

használatra; rágógumi gyógyászati használatra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;

ricinusolaj gyógyászati használatra; savak gyógyszerészeti használatra; sók gyógyászati használatra; szájápoló

szerek gyógyászati használatra; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs

elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok

gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlőcukor gyógyászati használatra;

szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok [gyógyszerek]; tampon gyógyászati használatra; tápanyag adalékok;

tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz]

gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz

gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti

használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; tyúkszemirtó

szerek; tyúkszem-tapaszok; vakcinák [oltóanyagok]; vazelin gyógyászati használatra; vegyi fogamzásgátlók;

vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vértisztító szerek;

vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények, az infúzió formájában beadandók kivételével;

 zselatin; - kivéve az intravénásan alkalmazott gyógyszereket.

 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 )  221.625

 ( 151 )  2017.05.30.

 ( 210 )  M 14 03726

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  St. Andrea Szőlő-, Bortermelő és Értékesítő Kft., Egerszalók (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar György, Gyula
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 ( 541 )  MYTHOS

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  221.892

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 00040

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  221.893

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03781

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Kaza International Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Kaza Concrete

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  40    Anyagmegmunkálás (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.

 ( 111 )  221.894

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 02660

 ( 220 )  2016.08.17.

 ( 732 )  Dine & Travel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Grand Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs

hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online

 reklámozási szolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások.

  38    Távközlés.
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 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 )  221.895

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03526

 ( 220 )  2016.11.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényemittáló diódák [LED-ek], fényerő-szabályozók, elektromos, fényt kibocsátó elektronikus

 mutatóeszközök, fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek.

 11    Izzószálak elektromos izzókba, izzószálak elektromos izzókba, keresőlámpák, zseblámpák, LED-diódás

világító berendezések, lampionok, lámpaüvegek, lámpások világításra, lámpaoszlopok [utcai], lámpák világításra,

lámpák karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák járművekhez, lámpák gépkocsik irányjelzőihez, lámpák

gépkocsikhoz, lámpák, elektromos, lámpák csőfoglalatai, elektromos, lámpaernyőtartók, lámpaernyők,

 mennyezetvilágítások, villanykörték, villanykörték, elektromos.

 ( 111 )  221.896

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03528

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  PIMCO Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szabó & Juhász Ügyvédi Iroda, Kunhegyes

  ( 546 )

 ( 511 )   17    Üveggyapot szigetelési célra.

  21    Üveggyapot, nem szigetelési célra.

 ( 111 )  221.897

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03536

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  Light Concrete Services Zrt., Bátonyterenye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Építőanyagok nem fémből, cement, mész, beton, hidrofób építőanyagok, hidrofób adalékanyagok, hidrofób

olajfelitató anyag, hidrofóbizált fűrészpor, hidrofóbizált perlit, vízzáró habarcs, hidrofób beton, hidrofób

 simítóvakolat, hidrofób cellulóz alapú olajfelitató anyag.

 35    Építőanyagok, adalékanyagok, hidrofób adalékanyagok, hidrofób építőanyagok, olajfelitató anyagok

 kereskedelme.

 ( 111 )  221.898

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03538

 ( 220 )  2016.11.10.
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 ( 732 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 111 )  221.899

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03539

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  InnoStudio Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SpeedyNano

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos vegyi termékek (vegyi reagensek, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi

 termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati használatra)).

 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; (gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti

készítmények, vegyi készítmények, gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, vegyi

 reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra).

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

és kutató szolgáltatások (kiemelten a vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; bakteriológiai kutatás;

 tudományos laboratóriumi szolgáltatások; műszaki kutatás).

 ( 111 )  221.900

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03818

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baracskay Lajos, Nemesgulács

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok, tőkehúsok, hentesáruk, tanúsított és mélyhűtött húsáruk, húskonzervek, hústartalmú félkész ételek,

 hústartalmú készételek, húskivonatok, zsírok.

  42    Minőségellenőrzés, tanúsítás.

 ( 111 )  221.901

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03937
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 ( 220 )  2016.12.15.

 ( 732 )  Zoetis Services LLC, Parsippany, New Jersey (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  RIMADYL

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati gyulladáscsökkentő készítmények.

 ( 111 )  221.902

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03111

 ( 220 )  2016.10.04.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  FELFAZYN AKUT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek, italok és

 anyagok; étrendkiegészítők emberek és állatok számára, vitaminkészítmények.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

 ( 111 )  221.903

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03543

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  Gábossy Ádám 1/2, Budapest (HU)

 Tóth Tamás 1/2, Sümeg (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RANOLDER

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 ( 111 )  221.904

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03693

 ( 220 )  2016.11.16.

 ( 732 )  INDRA Vezetői Tanácsadói Bt., Solymár (HU)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Indra

 ( 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 )  221.905

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03632

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 14. szám, 2017.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1655



 ( 220 )  2016.11.18.

 ( 732 )  Pallet Solution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALLET SOLUTION

 ( 511 ) 6    Rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémből; rakodólapok fémből kölcsönzése, bérbeadása.

 20    Rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem fémből; rakodólapok (szállító), nem

 fémből; rakodólapok nem fémből kölcsönzése, bérbeadása.

 35    Rakodólapokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; rakodólapokkal kapcsolatos információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; rakodólapokkal kapcsolatos információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; rakodólapokkal kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

rakodólapokkal kapcsolatos közvéleménykutatás; rakodólapokkal kapcsolatos marketing; rakodólapokkal

kapcsolatos on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rakodólapokkal kapcsolatos piaci tanulmányok;

rakodólapokkal kapcsolatos piackutatás; rakodólapokkal kapcsolatos statisztikák összeállítása; rakodólapokkal

 kapcsolatos üzletszervezési tanácsadás.

 ( 111 )  221.906

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03689

 ( 220 )  2016.11.23.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 541 )  Kütyü, az okosmagazin

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.907

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03690

 ( 220 )  2016.11.23.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 MKB Bank Zrt., Budapest

 ( 541 )  Kékmacsek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.908
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 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 16 03837

 ( 220 )  2016.12.02.

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

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Blikk Rúzs

 ( 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).

  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 )  221.909

 ( 151 )  2017.07.05.

 ( 210 )  M 17 00147

 ( 220 )  2017.01.17.

 ( 732 )  KÜRT AKADÉMIA Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; szakoktatás, szakmai képzés; gyakorlati képzés; oktatási tárgyú

 információk.

 ( 111 )  221.910

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03370

 ( 220 )  2016.10.25.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  GLUXON

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők, amelyek nem tartalmaznak glükózt összetevőként.

 ( 111 )  221.911

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03801

 ( 220 )  2016.12.02.

 ( 732 )  Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUNPRO

 ( 511 )   31    Táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 111 )  221.912

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 04049
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 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Water Lili

 ( 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).

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).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    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).

 18    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).

 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).

 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).

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

 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
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 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.913

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 04046

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Water. Wonder. Welcome.

 ( 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).

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).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 14. szám, 2017.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1659



  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).

 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).

 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.914

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 04047

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

 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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.915

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 04048

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

 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).

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.916

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 04050

 ( 220 )  2016.12.23.
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 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Water Lali

 ( 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).

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).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

 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).

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

 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
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 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.917

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 15 03567

 ( 220 )  2015.11.27.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  PLANBMEDIA Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek;

cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; csipeszes írótáblák; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; értesítések [papíráruk]; fedelek, kötések; borítók [papíráruk]; formanyomtatványok, űrlapok;

földrajzi térképekfüzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból; hírlevelek; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; íróeszközök; írószerek; írótollak; írótollak aranyból;

ívek [papíráruk]; jegyek; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek; könyvek; levelezőlapok;

levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék; [papíráruk]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poszterek, prospektusok, tollak [irodaicikkek]; transzparensek [papíráruk], újságok; üdvőzlőlapok/kártyák;

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek; könykötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

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

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  221.918

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 15 03569

 ( 220 )  2015.11.27.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  PLANBMEDIA Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek;

cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; csipeszes írótáblák; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; értesítések [papíráruk]; fedelek, kötések; borítók [papíráruk]; formanyomtatványok, űrlapok;

földrajzi térképekfüzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból; hírlevelek; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; íróeszközök; írószerek; írótollak; írótollak aranyból;

ívek [papíráruk]; jegyek; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek; könyvek; levelezőlapok;

levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék; [papíráruk]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poszterek, prospektusok, tollak [irodaicikkek]; transzparensek [papíráruk], újságok; üdvőzlőlapok/kártyák;

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek; könykötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
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 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  221.919

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 00996

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Franchice Concept Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ICE & ROSES

 ( 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).

 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); kézműves

 fagylalt; kekszek, sütemények, aprósütemények, macaron, csokoládé.

  35    Franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások.

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

valamennyi szolgáltatás); fagylaltozó szolgáltatások; fagylaltozók és ezekkel összefüggésben nyújtott

 szolgáltatások.

 ( 111 )  221.920

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03950

 ( 220 )  2016.12.16.

 ( 732 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilből; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási lenvászon; hócsalán
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szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek; krepp

[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt

textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék {ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 111 )  221.921

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03503

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (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 )  221.922

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03504

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 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.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 111 )  221.923

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03501

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 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 )  221.924

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03359

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  Teréki Attiláné, Acsa (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.925

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03360

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  Tóth Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 111 )  221.926

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03372

 ( 220 )  2016.10.25.
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 ( 732 )  Altera Corporation, San Jose, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  QUARTUS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek és ezekkel együtt árusított felhasználói kézikönyvek félvezető eszközök és integrált

áramkörök tervezésére és működtetésére; számítógépes hálózatokon való felhasználására szolgáló

kommunikációs szoftverek és on-line adatbázisokhoz történő hozzáférésre használt számítógépes világhálózat,

 amelyet félvezető eszközök és integrált áramkörök tervezéséhez és alkalmazásához használnak.

 ( 111 )  221.927

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03793

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Fragola Fagylaltozó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládés sütemények; fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek;

fagylalt édességek; fagylaltkeverékek; fagylaltos édességek; fagylaltos sütemények; joghurtalapú fagylaltok; kávé

 alapú italok; saláta készítmények; sütemények; szendvicsek; szörbetek [fagylaltok].

 35    Létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás; termékek

forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvezetés; franchise

szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja;

üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; franchise üzletek létesítésével

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás.

 43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  221.928

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 03367

 ( 220 )  2016.10.21.

 ( 732 )  Benkő István, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók, garázskapuk.

 ( 111 )  221.929

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 02650

 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  Forrai Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fábry Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.930

 ( 151 )  2017.07.06.

 ( 210 )  M 16 01259

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  Kozmik Hungaria Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ipari és lakossági szekcionált garázskapuk és

 egyéb kapuk, parkolástechnikai berendezések, sorompók, kerítéselemek.

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); kapu- és

 sorompómozgató motorok és automatikák, távirányítók.

 29    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó 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).

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

 szolgáltatás); építőipari felújítás, kapu automatizálás, szerviz és karbantartási szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás); rendezvényszervezés.

 ( 111 )  221.931

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 17 00076

 ( 220 )  2017.01.09.

 ( 732 )  CRH Group Services Limited, Dublin 2 (IE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 14. szám, 2017.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1669



 ( 541 )  ecorec

 ( 511 )  39    Újrahasznosítható anyagok és hulladékanyagok szállítása és tárolása; szemétszállítás; hulladékszállítás és

 hulladéktárolás; szemétszállítás és -tárolás.

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés (átalakítás); hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása; újrahasznosítási szolgáltatások; hulladék és szemét

 újrafeldolgozása/újrahasznosítása.

 ( 111 )  221.932

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 02869

 ( 220 )  2016.09.08.

 ( 732 )  Varga József Attila, Cegléd (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  221.933

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 02755

 ( 220 )  2016.08.29.

 ( 732 )  Karsai Pécs Műanyagfeldolgozó és Szerszámgyártó Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  221.934

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 02857

 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

 ( 541 )  Napkövet

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

 37    Javítások, szerelési szolgáltatások elektromos áramelosztás, javítások szerelési szolgáltatások villamos

energia szállítás, javítások, szerelési szolgáltatások, javítási szerelési szolgáltatások, reklámozás, marketing,

 kereskedelmi ügyletek, javítások, szerelési szolgáltatások, ügyfélszolgálati tevékenység tekintetében.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

  42    Ügyfélszolgálati tevékenység.

 ( 111 )  221.935

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03035
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 ( 220 )  2016.09.20.

 ( 732 )  Szántó Éva, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, folyóiratok.

  41    Oktatás, nevelés, sporttevékenység; sport és edzőtermek működtetése, tanácsadás.

  44    Életmód és táplálkozási tanácsadás.

 ( 111 )  221.936

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 17 00077

 ( 220 )  2017.01.09.

 ( 732 )  CRH Group Services Limited, Dublin 2 (IE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Újrahasznosítható anyagok és hulladékanyagok szállítása és tárolása; szemétszállítás; hulladékszállítás és

 hulladéktárolás; szemétszállítás és -tárolás.

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés (átalakítás); hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása; újrahasznosítási szolgáltatások; hulladék és szemét

 újrafeldolgozása/újrahasznosítása.

 ( 111 )  221.937

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03761

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  MARESI Trademark GmbH & Co KG, Linz (AT)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SHAN'SHI ÁZSIAI KONYHA EGYSZERŰEN!

 ( 511 )  29    Halak, tengeri ételek; olajok és zsírok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a

 dióféléket és hüvelyeseket); kókusztej; snack ételek (tengeri ételek alapú); sültburgonya, chips; levesek.

 30    Só, fűszerek és ízesítőszerek; szószok; ecet; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok;

 gabonakészítmények; rizs; snack ételek (gabona alapú); gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek.

 ( 111 )  221.938

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03754

 ( 220 )  2016.11.29.

 ( 732 )  GMA FLYERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Benn András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  flyerbox

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  221.939

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03184

 ( 220 )  2016.10.06.

 ( 732 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

 ( 541 )  "Gyöngyös" gyöngyözőbor

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  221.940

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03183

 ( 220 )  2016.10.06.

 ( 732 )  SC ELANTIS FARMA SRL, Com. Mogosoaia Jud. Ilov Mogosoaia (RO)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és étrendkiegészítők.

 ( 111 )  221.941

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03040

 ( 220 )  2016.09.23.

 ( 732 )  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Arad

 ( 541 )  BAKÁTS FESZT

 ( 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 )  221.942

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03762

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Bartha Hedvig 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOHÉMA GAMES

 ( 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).

 28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; többrendeltetésű játékok

 gyermekeknek; táblajáték gyűjtemények..
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.943

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03767

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 )  FRUTRIOL

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  221.944

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03884

 ( 220 )  2016.12.09.

 ( 732 )  Pigeon Corporation, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  221.945

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 04028

 ( 220 )  2016.12.21.

 ( 732 )  Kósa Attila, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Simon Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 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).
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 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 )  221.946

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03608

 ( 220 )  2016.11.16.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  LOLIMARINE

 ( 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 )  221.947

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03609

 ( 220 )  2016.11.16.

 ( 732 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 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).

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.948

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03611

 ( 220 )  2016.11.17.

 ( 732 )  Fullsport Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAVAZIN

 ( 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).

 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 )  221.949

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03623

 ( 220 )  2016.11.18.

 ( 732 )  Somogyi Péter, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest

 ( 541 )  Sensovit

 ( 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).

 ( 111 )  221.950

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03625

 ( 220 )  2016.11.17.

 ( 732 )  Viala Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szorad Gabor, Budapest

 ( 541 )  NetPincér

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  221.951

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03606

 ( 220 )  2016.11.15.

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

 ( 740 )  dr. Pozderka Gábor, Budapest

 ( 541 )  Balatonika

 ( 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).

 ( 111 )  221.952

 ( 151 )  2017.07.07.

 ( 210 )  M 16 03607

 ( 220 )  2016.11.17.

 ( 732 )  Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.954

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 17 00024

 ( 220 )  2017.01.04.

 ( 732 )  dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)

 ( 541 )  Bókolásguru

 ( 511 )  41    Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

technikák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

 oktatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások.

 45    Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek között vitában); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; párkapcsolat megtartásának és elmélyítésének elősegítése;

 házasságközvetítő irodák.

 ( 111 )  221.955

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03850

 ( 220 )  2016.12.07.

 ( 732 )  Wang Yi Min, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

  24    Lakástextil.

  25    Cipők, női cipők, férfi cipők, gyermek cipők, ruhák, papucsok, zokni.

 ( 111 )  221.956

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03848

 ( 220 )  2016.12.07.

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

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ADAMOL

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

 ( 111 )  221.957

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03846

 ( 220 )  2016.12.07.

 ( 732 )  Lukács László Mihály, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  TANKER

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

  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; könyvek; újságok.

  18    Bőr és bőrutánzatok; táskák; bőröndök.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

 ( 111 )  221.958

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03845

 ( 220 )  2016.12.07.

 ( 732 )  Lukács László Mihály, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Chips; csokoládé; fagylalt; jégkrém; gabonakészítmények; kávé; kekszek; müzli; pizzák; rágógumi;

 szendvicsek; tea.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; sörök.

  33    Alkoholos italok a sörök kivételével.

  41    Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

 ( 111 )  221.959

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03773

 ( 220 )  2016.11.29.

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

 ( 740 )  Jóna Tibor, Budapest
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( 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 )  221.960

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03772

 ( 220 )  2016.11.29.

 ( 732 )  id. Szirácsik Zoltán, Balassagyarmat (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Logikai kirakós játék; logikai kirakós videójáték.

  28    Videójáték szoftver.

 ( 111 )  221.961

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03704

 ( 220 )  2016.11.23.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ECOPOLY

 ( 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 )  221.962

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03703

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Mvsz 2015 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Zeneexpressz Fásy Ádám műsora

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.963

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03699

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Global Marketing Solutions & IT Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra, adatfeldolgozás, online reklámozás, vállalatirányítás

támogatása, szolgáltatások közvetítése, üzleti elemzés, kereskedelmi és közvetítői szolgáltatás, adatszolgáltatás,

 online piactér biztosítása, segítségnyújtás üzletkötéshez, közvélemény-kutatás.

  38    Internetes fórumok biztosítása.

 ( 111 )  221.964

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03698

 ( 220 )  2016.11.23.

 ( 732 )  Molnár Attila, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Halmos András, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok(letölthető), számítógép programok(rögzített), számítógépes játékszoftver.

 35    Árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése,

beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára, import-export ügynökségek,

 kereskedelmi információs ügynökségek, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 42    Információ-technológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások, számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép szoftver tanácsadás, számítógépes rendszerek

tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok

korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS),

 szerverbérlés.

 ( 111 )  221.965

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03697

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Kémes Községi Önkormányzat 42.5%, Kémes (HU)

 Szaporca Községi Önkormányzat 42.5%, Szaporca (HU)

 Tésenfa Községi Önkormányzat 15%, Tésenfa (HU)

 ( 740 )  Szolykóné Pfeifer Gabriella, Kémes

 ( 541 )  Bőköz Fesztivál

 ( 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 )  221.966

 ( 151 )  2017.07.10.

 ( 210 )  M 16 03558
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 ( 220 )  2016.11.14.

 ( 732 )  WIRE-HOLDER Kft., Bér (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Gépek és szerszámgépek; gépi működtetésű kábelbehúzó eszközök.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; kézi működtetésű kábelhúzó eszközök.

 37    Mechanikai, szerelési szolgáltatások; villanyszerelési szolgáltatás; kábelbehúzás; kábelbehúzó szolgáltatás;

épületek kábelezése távközléshez; irodák kábelezése adatátvitelhez; internet-hozzáférési kábelek beszerelése;

internet-hozzáférési hardverek és kábelek beszerelése; elektromos vezetékek felújítása; villamosvezetékek

javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;

 elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása.

 ( 111 )  221.968

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03197

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Koszta Regina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fényképek [nyomtatott]; papírból készült fényképtartók; papírból vagy kartonból festmények

[képek], keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások papírból;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; katalógusok; képek; naptárak; noteszok; öntapadó címkék [papíráruk];

papíráruk; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; transzparensek [papíráruk];

 üdvözlőlapok/kártyák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Fényképészet; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  221.969

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03636

 ( 220 )  2016.11.18.

 ( 732 )  Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FERENCES KOLOSTORI TERMÉK

 ( 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 )  221.970

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03782

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  Kaza International Kft., Szentendre (HU)

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  40    Anyagmegmunkálás (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.

 ( 111 )  221.971

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03645

 ( 220 )  2016.11.21.

 ( 732 )  Ibrahim-Mehdi Ádám Salah, Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvéd Iroda, Szeged

 ( 541 )  Qpi

 ( 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 )  221.972

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 02625

 ( 220 )  2016.08.12.

 ( 732 )  Végh József Tihamér, Székesfehérvár (HU)

 Végh Zsuzsanna, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  JOSUTI

 ( 511 )   14    Ékszerek, gyűrűk, karperecek, dísztárgyak.

 ( 111 )  221.973

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03491

 ( 220 )  2016.11.08.

 ( 732 )  SASATEX (HUNGÁRIA) Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Lakástextil; bútorszövet, lakástextil; lakástextíliák ablakokhoz; textil függönydrapériák.

 ( 111 )  221.974

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03492

 ( 220 )  2016.11.08.

 ( 732 )  SASATEX (HUNGÁRIA) Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Lakástextil; bútorszövet, lakástextil; lakástextíliák ablakokhoz; textil függönydrapériák.

 ( 111 )  221.975
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 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03493

 ( 220 )  2016.11.08.

 ( 732 )  BabyBox Group Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fotóalbumok és gyűjtő albumok; fényképtároló dobozok; fényképek; fényképek [nyomtatott];

 fényképtartók; naptárak; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

  41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; fényképészet.

 ( 111 )  221.976

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03496

 ( 220 )  2016.11.08.

 ( 732 )  On Air Produkciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rechnitzer Tamás, Budapest

 ( 541 )  GOLDEN VOICE Az illat ami neked szól

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  221.977

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03500

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 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 )  221.978

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03637

 ( 220 )  2016.11.18.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, 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).
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 ( 111 )  221.979

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03784

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  BORKAKAS Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény-kutatás;

kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

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

 terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

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

szervezése; show-műsorok; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videófilmezés; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 111 )  221.980

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03783

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Amelia

 ( 511 )  29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejtermékek; készételek, levesek és levessűrítmények, snack-ek és

desszertek; tejtermékekből készült desszertek; tejes pudingok; joghurt desszertek; hűtött tejalapú desszertek;

 mesterséges tejalapú desszertek.

 ( 111 )  221.981

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03785

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  BORKAKAS Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  La Parrilla Wine & Gastro

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény-kutatás;

kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

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

 terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
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szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; show-műsorok; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videófilmezés; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 111 )  221.982

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03786

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  BIOCONT Laboratory, spol. s.r.o., Modrice (CZ)

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

 ( 541 )  BIOCONT

 ( 511 )  1    Mezőgazdaságban használt vegyi anyagok; műtrágyák.

5    Kártevő rovarokat irtó termékek; gombaölők; gyomirtó szerek; növények és növényi termékek védelmére

 szolgáló termékek; növények és növényi termékek biológiai és biotechnológiai védelmére alkalmas termékek.

  31    Kártevő rovarokat ölő rovarok; növények és növényi termékek biológiai védelmét szolgáló rovarok.

 35    Nyomtatott anyagok, könyvek, műtrágyák, kártevő rovarok irtására szolgáló termékek, növények és növényi

termékek védelmére szolgáló termékek, kártevő rovarokat ölő, valamint növények és növényi termékek védelmét

 biztosító rovarok kis- és nagykereskedelme.

 42    Növények és növényi termékek biológiai és biotechnológiai védelme területén nyújtott speciális

 konzultációs szolgáltatások.

 44    Növénytermesztési szolgáltatások; továbbá a mezőgazdaságban, a virágtermesztésben (Horti kultúrában) és

 az erdészetben előforduló férgek irtására irányuló szolgáltatások.

 ( 111 )  221.983

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03787

 ( 220 )  2016.12.01.

 ( 732 )  BIOCONT Laboratory, spol. s.r.o., Modrice (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdaságban használt vegyi anyagok; műtrágyák.

5    Kártevő rovarokat irtó termékek; gombaölők; gyomirtó szerek; növények és növényi termékek védelmére

 szolgáló termékek; növények és növényi termékek biológiai és biotechnológiai védelmére alkalmas termékek.

  31    Kártevő rovarokat ölő rovarok; növények és növényi termékek biológiai védelmét szolgáló rovarok.

 35    Nyomtatott anyagok, könyvek, műtrágyák, kártevő rovarok irtására szolgáló termékek, növények és növényi

termékek védelmére szolgáló termékek, kártevő rovarokat ölő, valamint növények és növényi termékek védelmét

 biztosító rovarok kis- és nagykereskedelme.

 42    Növények és növényi termékek biológiai és biotechnológiai védelme területén nyújtott speciális

 konzultációs szolgáltatások.
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 44    Növénytermesztési szolgáltatások; továbbá a mezőgazdaságban, a virágtermesztésben (Horti kultúrában) és

 az erdészetben előforduló férgek irtására irányuló szolgáltatások.

 ( 111 )  221.984

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 03904

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares (Guadalajara) (ES)

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

 ( 541 )  ANDROWELL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételek állatorvosi célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra;

állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; humán étrendkiegészítők; étrend-kiegészítők állatok

számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; vegyi készítmények

 kártevőirtásra, féregirtásra; gombaölő szerek; gyomirtó szerek, herbicidek.

 ( 111 )  221.985

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 04038

 ( 220 )  2016.12.22.

 ( 732 )  Kercsmár Bálint, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóneműk; atlétatrikók; dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; hosszúnadrágok; ingek;

kabátok; kalapok; női ruhák; öltözékek vízisíeléshez; papucsok; pólók; sapkák; strandlábbelik; strandruhák;

 szandálok; szoknyák.

 35    Árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promocios célokból; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; szabadtéri hirdetés;

 szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek

szervezés és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; karaoke

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

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

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; szövegek

kiadása, (nem reklámcélú-); versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zene

 összeállítása.

 ( 111 )  221.986

 ( 151 )  2017.07.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 14. szám, 2017.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1685



 ( 210 )  M 16 04043

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 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).

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).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

 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).

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

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

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.987

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 04044

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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).

 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).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

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

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.988

 ( 151 )  2017.07.12.

 ( 210 )  M 16 04045

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 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).

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).

 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).
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  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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).

 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).

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.993

 ( 151 )  2017.07.17.

 ( 210 )  M 16 03847

 ( 220 )  2016.12.07.

 ( 732 )  Lukács László Mihály, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  TANKER

 ( 511 )  30    Chips; csokoládé; fagylalt; jégkrém; gabonakészítmények; kávé; kekszek; müzli; pizzák; rágógumi;

 szendvicsek; tea.
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  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek.

  33    Alkoholos italok a sörök kivételével.

  41    Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

A rovat 101 darab közlést tartalmaz. 
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