
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 02255

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Neszmély (HU)

 BORHÁLÓ Borkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) BORHÁLÓ IRSAI

 ( 511 )   33    Borok, pálinkák.

 ( 210 ) M 15 02449

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány, Mezőcsát (HU)

 ( 541 ) CSÁTI MENYEGZŐ

 ( 511 )   45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 210 ) M 15 02538

 ( 220 ) 2015.09.18.

 ( 731 )  Ú. Bypass Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Teubel Gábor, Budapest

 ( 541 ) Okospont

 ( 511 )  37    Minden elektronikai és műszaki cikk mechanikai és elektronikai szerelésével kapcsolatos szolgáltatás,

 tevékenység.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02931

 ( 220 ) 2015.10.28.

 ( 731 )  CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; kakaó; kakaóalapú italok;

 kakaós termékek; pralinék; ostya.

 ( 210 ) M 15 03051

 ( 220 ) 2015.11.09.

 ( 731 )  Super Future Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 03187

 ( 220 ) 2015.11.20.
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 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

 ( 541 ) Concorde Alapforgalmazó

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03566

 ( 220 ) 2015.11.26.

 ( 731 )  FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Érintetlen tisztaság a jégkorszakból

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03575

 ( 220 ) 2015.11.26.

 ( 731 )  Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

 ( 210 ) M 15 03633

 ( 220 ) 2015.12.04.

 ( 731 )  Hírös Modul Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 210 ) M 15 03647

 ( 220 ) 2015.12.07.

 ( 731 )  PATRICIUS BORHÁZ Kft., Bodrogkisfalud (HU)

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

 ( 541 ) KATINKA

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő késői szüretelésű és cuvée tokaji borok.
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 ( 210 ) M 15 03670

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  PATRICIUS BORHÁZ Kft., Bodrogkisfalud (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelően előállított késői szüretelésű és cuvée tokaji borok.

 ( 210 ) M 15 03699

 ( 220 ) 2015.12.08.

 ( 731 )  E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veér Ádám György, Budapest

 ( 541 ) Energia üzletre szabva

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru); energia (villamos-); éghető gáz.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

 harmadik fél számára.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása

 mérnöki munkákkal kapcsolatban; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 15 03783

 ( 220 ) 2015.12.16.

 ( 731 )  P. GERI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vince Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

 ( 210 ) M 15 03854

 ( 220 ) 2015.12.28.

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Farkas Yvette Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír és nyomdaipari termékek; albumok, almanachok, borítékok, levélpapírok, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási

 anyagok (készülékek kivételével); csomagolóanyagok papírból és kartonból, bélyegzők.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beleértve elemzések,

 gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése, publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 adatbázisok biztosítása, fórumok biztosítása, mobilkommunikáció, internetes kapcsolattartás, távkonferencia.

 41    Nevelés, szakmai képzés- pénzügyi, befektetési, alapkezelési és biztosítási szolgáltatások tekintetében,

 beleértve a távközlési és internetes elérhetőségeken keresztül történő nyújtását is.

 ( 210 ) M 15 03855

 ( 220 ) 2015.12.28.

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Farkas Yvette Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és nyomdaipari termékek; albumok, almanachok, borítékok, levélpapírok, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási

 anyagok (készülékek kivételével); csomagolóanyagok papírból és kartonból, bélyegzők.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beleértve elemzések,

 gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése, publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Távközlés (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), beleértve adatbázisok

 biztosítása, fórumok biztosítása, mobilkommunikáció, internetes kapcsolattartás, távkonferencia.

 41    Nevelés, szakmai képzés- pénzügyi, befektetési, alapkezelési és biztosítási szolgáltatások tekintetében,

 beleértve a távközlési és internetes elérhetőségeken keresztül történő nyújtását is.

 ( 210 ) M 15 03856

 ( 220 ) 2015.12.28.

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Farkas Yvette Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és nyomdaipari termékek; albumok, almanachok, borítékok, levélpapírok, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási

 anyagok (készülékek kivételével); csomagolóanyagok papírból és kartonból, bélyegzők.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beleértve elemzések,

 gazdasági előrejelzések továbbítása, elküldése, publikálása, marketing- és telekommunikációs szolgáltatások.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 adatbázisok biztosítása, fórumok biztosítása, mobilkommunikáció, internetes kapcsolattartás, távkonferencia.

 41    Nevelés, szakmai képzés- pénzügyi, befektetési, alapkezelési és biztosítási szolgáltatások tekintetében,

 beleértve a távközlési és internetes elérhetőségeken keresztül történő nyújtását is.

 ( 210 ) M 16 00089

 ( 220 ) 2016.01.12.
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 ( 731 )  HR-COM Szervezetfejlesztési és Vezetői Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 00096

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  Mater-Divinitas Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 00119

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  MiniBUD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Szabó Nóra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00121

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  CLARODOM Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Sövényes Judit, Győr

 ( 541 ) Atlantis

 ( 511 )  11    Arcgőzölő készülékek, szaunák, bidék, csapok, csapok csatornahálózatokhoz,fürdőkád-felszerelések,

fürdőkád-garnitúrák, fürdőkádak, főzőlapok, platnik,fürdőszobai szerelvények, fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők,

 fűtőtestek, gázkazánok, gázbojlerek.

 19    Biztonsági üveg, burkolatok, nem fémből, burkolólapok építéshez, nem fémből, burkolólapok, nem fémből,

bűzelzáró, szagelzáró szifonok, cementlapok, díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési (hőszigetelő) üveg,

 építőanyagok nem fémből, fürdőkabinok nem fémből, gránit.
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 ( 210 ) M 16 00124

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Schremmer István 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) GOLD-FERRO-V

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00125

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Nonprofit Képzési és Tanácsadási Iroda Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikula Lajos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony főzött könyvek, ceruzák, dossziék [papíráruk], fedelek, kötések, borítók [papíráruk],

folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, írómappák, írótollak, kártyák,

képregények, kézikönyvek, nyomtatott órarendek, magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok], matricák,

naptár címkék [papíráruk], papír csomagolás, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,

 szórólapok, tanítási és oktatási anyagok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési

célú, valamint agráriumhoz kapcsolódó szakmai kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, rádió- és

televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás], elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés [szemléltetés],

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása, szakmai felkészítés (agrár), agráriumot érintő gyakorlati

és információs, valamint szakmai prograrnak szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt ifjúsági

csoportok életre hívása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív

klubrendezvények; fórumok; gyakorlati programok, workshopok), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális),

termelési kultúra továbbítása és kialakítása, tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása

egészségmegőrzés céljából -oktatás és kulturális céllal, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az

agráriumban (egészség-, hagyományőrzés és vállalkozóvá válás céljából pályaorientációhoz kapcsolódó

 szaktanácsadás, képzés, programszervezés.

 43    Vendéglátás, élelmezés, időleges szórakoztatás, büfék, rendezvényhez terem kölcsönzése, üdülőtáborok

 szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar, gyermek- és felnőtt táboroztatás, tábor helyek hasznosítása.

 ( 210 ) M 16 00126

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikula Lajos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony főzött könyvek, ceruzák, dossziék [papíráruk], fedelek, kötések, borítók [papíráruk],

folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, írómappák, írótollak, kártyák,

képregények, kézikönyvek, nyomtatott órarendek, magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok], matricák,

naptár címkék [papíráruk], papír csomagolás, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,

 szórólapok, tanítási és oktatási anyagok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.

 35    Eladási propaganda mások számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, plakátok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó konzultáció, szaktanácsadás, segítség nyújtás, szakvéleményadás

vidékfejlesztés ügyekben, televíziós reklámozás, reklámozás írott- és elektronikus, online és offline média

 felületeken egyaránt.

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési

célú, valamint agráriumhoz kapcsolódó szakmai kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, rádió- és

televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás], elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés [szemléltetés],

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása, szakmai felkészítés (agrár), agráriumot érintő gyakorlati

és információs-, valamint szakmai programok szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt ifjúsági

csoportok életre hívása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív klub

rendezvények; fórumok; gyakorlati programok, workshopok), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális),

termelési kultúra továbbítása és kialakítása, tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása

egészségmegőrzés céljából -oktatás és kulturális céllal, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az

agráriumban (egészség-, hagyományőrzés és vállalkezóvá válás céljából), pályaorientációhoz kapcsolódó

 szaktanácsadás, képzés, programszervezés.

 ( 210 ) M 16 00127

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  AlertBasket Limited, London (GB)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00128

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Neuromultivit-EP

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

 készítmények; étrendkiegészítő-enzimek; vegyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 16 00130

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZENDIUM BIO-GUM

 ( 511 )  3    Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

 ( 210 ) M 16 00131

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BONOLACT KID FORTE

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 16 00132

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BONOLACT BIFIDO FORTE

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 16 00133

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Óvári Judit, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00134

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI, Seregélyes (HU)

 ( 541 ) MADÁRLÁTTA FESZTIVÁL

 ( 511 )   16    Kiadványok, könyvek, szórólapok.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kultúra, rendezvény, fesztivál.

 43    Vendéglátás, élelmezés, időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00135

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Shanghai INESA (Group) Co., Ltd., Shanghai, PRC (CN)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INESA

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

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

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

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

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

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

számítógépek; tűzoltókészülékek; adatfeldolgozó készülékek; szoftverek, rögzített; számítógépperifériák;

mágneses személyazonosító kártyák; olvasóegységek [informatika]; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;

mágneses adathordozók; kódolt mágneskártyák; fax-berendezések; elektronikus címkék árukhoz,

mérőkészülékek, elektromos; jelzőlámpák; fénycsövek reklámcélokra; elektronikus hirdetőtáblák; fényt kibocsátó

elektronikus mutatóeszközök; antennák; akusztikus navigációs és érzékelő rendszerek; elektronikus jeladók;

navigációs eszközök; radarkészülékek; telefonkészülékek; szonárok; hanglokátorok; modemek; belső, fedélzeti

távbeszélő készülék; televíziós készülékek; DVD-lejátszók; automatikusan gördülő hirdetési készülékek;

táblagépek oktatási célokra; diavetítők; képernyők fotogravűrhöz; mérőműszerek; geodéziai műszerek és

készülékek; gazométerek [mérőműszerek]; levegő elemzésére szolgáló készülékek; sebesség-ellenőrző

készülékek járművekhez; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek;

kilométerszámlálók járművekhez; termosztátok járművekhez; gázellenőrző készülékek; viszkozitásmérők;

gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; integrált áramkörök; tekercsek, elektromos, csatolások, kötések, (elektromos),

relék, elektromos; vetítővásznak [fényképészet]; távirányító készülékek; chipek [integrált áramkörök];

tranzisztorok; félvezetők; fotocellák; fényelemek, nehezékek világító készülékekhez; parázsfénygyújtók;

transzformátorok; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; mérőváltók; nyomásszabályozók;

fényerő-szabályozók; elektromos, csatolások, kötések, (elektromos); áramegyenirányítók; egyenfeszültségű

tápegységek; elosztódobozok [elektromosság]; radiológiai készülékek ipari használatra; röntgenkészülékek, nem

gyógyászati használatra; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra; akkumulátorok,

 elektromos; napelemek; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtó zárók.

 11    Villanykörték; fényforrások; lámpaernyők; zseblámpák, elektromos; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák

csőfoglalatai; elektromos, világító berendezések és készülékek; izzószálak elektromos izzókba; világító maszkok;

keresőlámpák, zseblámpák; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez[lámpakészletek]; világítótestek

járművekhez; búvárlámpák; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; világító házszámok;

 fluoreszkáló lámpák; kisülési csövek, elektromosak, világításra; kerámia fémhalogén lámpák.

 ( 210 ) M 16 00136
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 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Neroli Beauty Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illóolajok; kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

  21    Fésűk és szivacsok; kefék, állatsörték (kefeáruk és ecsetek); fogkefék.

 ( 210 ) M 16 00137

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Neroli Beauty Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zsófia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosószerek (nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra), öblítők; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

 cikkek.

 8    Borotvák.

  21    Borotvapamacsok, borotvaecsetek.

 ( 210 ) M 16 00157

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  BigDay Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAGYNAP.HU

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00185

 ( 220 ) 2016.01.21.

 ( 731 )  DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosítás Önsegélyező Egyesület 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csőzik László, Budapest

 ( 541 ) Dimenzió

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00186

 ( 220 ) 2016.01.21.
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 ( 731 )  DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csőzik László, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamnnyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00193

 ( 220 ) 2016.01.22.

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

 ( 740 )  Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÉKELYFÖLDI VERSTÁBOR

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00196

 ( 220 ) 2016.01.22.

 ( 731 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 541 ) EMPORIO VALENTINI

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

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

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

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

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

 18    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).

 ( 210 ) M 16 00201

 ( 220 ) 2016.01.25.

 ( 731 )  dr. Bíró Szabolcs János, Gyula (HU)

 ( 740 )  LITTNER Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00203

 ( 220 ) 2016.01.25.

 ( 731 )  Walton International Ltd., George Town, Grand Cayman (KY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; pehelyből, tollból készült ruházati cikkek; bőrruházat; alsónadrágok;

dzsekik; farmernadrágok; hosszúnadrágok; nadrágok; rövidnadrágok; kézelők; ingek; lezser, ingek hétköznapi

viseletre; felsőruházat hétköznapi viseletre; pólók; ujjatlan pólók; alsóingek; blúzok; szoknyák; mellények; öltöny

mellények; kabátok; melegítő felsők; tornaruhák; trikók; kötött pulóverek; sportos ingek; női overallok; női

köpenyek; ruhák; pulóverek; szvetterek; kötött mellények; kardigánok; alsóruházat, fehérnemű; fejszalagok;

sapkák; kalapok; sálak; nyakkendők; zoknik; övek; lábszármelegítők legging nadrágok; harisnyák;

harisnyanadrágok; melltartók; cipők; magas szárú lábbelik; papucsok; vízhatlan ruházati cikkek; poncsók;

 kesztyűk; egyujjas kesztyűk; kötött ruházat.

 35    Bőr vagy bőrutánzatú áruk, tokok, táskák, strandtáskák, kézitáskák, utazótáskák, övtáskák, erszények,

bőröndök, utazókészletek és tartók, utazáshoz használt ruhavédő tokok, bőröndök és kézitáskák, aktatáskák,

mappák, diplomatatáskák, levéltárcák, kulcstartók, útitáskák, erszények, levéltárcák, díszes kulcskarikák,

esernyők, napernyők, sétapálcák, sétabotok, bankkártya-tartók, hátizsákok, hátitáskák, málhák, oldaltáskák,

tarisznyák, iskolatáskák, bőr válltáskák, utazótáskák, sporttáskák, atlétikai táskák, oldaltáskák könyveknek,

málhazsákok, táskák pénzhez, válltáskák, vállszíjak, kulcstartó tárcák, csekkfüzet tartók, az előzőekben említett

áruk kiegészítői és alkatrészei, divatkiegészítők, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, dzsekik, farmernadrágok,

hosszúnadrágok, nadrágok, rövidnadrágok, ingek, ingek hétköznapi viseletre, felsőruházat hétköznapi viseletre,

pólók, ujjatlan pólók, alsóingek, alsóingek, alsóruházat, blúzok, szoknyák, mellények, öltöny mellények, kabátok,

melegítő felsők, tornaruhák, trikók, kötött pulóverek, sportos ingek, női overallok, ruhák, pulóverek, szvetterek,

kötött mellények, kardigánok, alsóruhák, fejszalagok, sapkák, kalapok, sálak, nyakkendők, zoknik, övek,

lábszármelegítők, legging nadrágok, harisnyák, harisnyanadrágok, melltartók, cipők, magasszárú lábbelik,

papucsok, vízhatlan ruházati cikkek, poncsol, kesztyűk, egyujjas kesztyűk, kötött ruházat kis- és

nagykereskedelme; az előbbiekben felsorolt áruk kis- és nagykereskedelme interneten és egyéb helyi és globális

számítógéprendszeren keresztül; levelezőlisták összeállítása, postai úton, telefonon és egyéb kommunikáción és

telekommunikációs eszközön történő rendelés; reklámanyagok terjesztése; üzletvezetési és tanácsadó

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; reklámszolgáltatások;
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marketing és promóciós szolgáltatások; piackutatás és analízis; import és/vagy export ügynökségek; árubeszerzés

 és -vásárlás vállalatok nevében; kirakatrendezés.

 ( 210 ) M 16 00216

 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 )  HYDRO-KING Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kajászó (HU)

 ( 740 )  ifj. Dienes György, Kajászó

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szivattyúk.

 ( 210 ) M 16 00241

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Kecskés Márkó, Göd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüveg tokok; telefon tokok.

  18    Táskák; hordozó tokok; kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; övtáskák.

 25    Női és férfi ruházat; női és férfi trikó és póló; fürdőnadrág; fürdősort; fürdőruha; női és férfi tréning ruha;

 férfi és női lábbelik; férfi és női cipők; övek; derékszíjak.

 ( 210 ) M 16 00244

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 ) PÁNTLIKA

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

 áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00250

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Árendás László Ede, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 ) PILLE

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 16 00260

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Z + Zs Controlling Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

 kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 16 00265

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Kiss Zoltán, Perkáta (HU)

 ( 541 ) Meccs

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00273

 ( 220 ) 2016.02.02.

 ( 731 )  SENSIE Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok,

kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és fogkrémek; ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai

célokra; alunit [adstringens szer]; arckikészítö púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati

használatra; bergamottolaj; bőrfehérítö krémek; bőrfehérítö termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök];

cédrusolaj; csillagánizs esszencia; dezodoráló szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak];

díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj; eszenciaolajok;

éteresszenciák; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fertőtlenítő

szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek

tisztítására szolgáló készítmények; fürdősók nem gyógyászati használatra; gélek (fogfehérítő); gerániumolaj;

gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; haj

spray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; hüvelyöblítő

készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények;

ionon [illatszergyártás]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj;

kálium-hipoklorit oldat; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák;

kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai

készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai pakolások;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok;

lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet frissítő spray; lehelet frissítő szalagok; lemosószerek

kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan, mandulatej kozmetikai

használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez;

mentaolaj; mosdószappanok; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; műkörmök;

műszempillák; napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok

tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; pézsma, mósusz

[illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek álhajakhoz;

ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rúzstokok; samponok;

samponok kedvtelésből tartott állatoknak; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott

kendők; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; süteményízesítők [illóolajok]; szafrol; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szakállszinezékek; szappan fakéreg mosáshoz; szappanok; szappanok textíliák élénkítésére;

száraz samponok; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték;

színélénkítö termékek háztartási használatra [fehérítés], színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek;

színezékeltávolító termékek; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra;
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tartóshullámhoz semlegesítőszerek; teabogyó (teacsarab) olaj; termékek vászon illatosítására; terpének

(esszenciaolajok); textilpuhítószerek mosáshoz; tisztítószerek; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák

kozmetikai célokra; virágkivonatok (illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai

 használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használata.

5    Közérzet és eü.-i állapot javító készítmények; diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára; fertőtlenítőszerek; altatószerek; aranyér elleni készítmények; asztma elleni tea; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; bedörzsölőszerek; bőrkeményedés elleni készítmények; csíramentes vatta; csukamáj olaj;

dezodorok nem személyes használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; ehető növényi rostok, nem

táplálkozásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok;

fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő

készítmények; fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; féreghajtó; féregirtó szerek; fogzást

elősegítő készítmények; fürdősók; hajtószerek; hashajtók; herbateák; hólyaghúzó szerek; hörghurut elleni

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

hüvelyöblítő készítmények; idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; jalapa [gyökér]; jodoform; jódtinktúra;

kénrudacskák fertőtlenítésre; krotonkéreg, tejfükéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-); lázcsillapító szerek;

légfrissítő készítmények; légtisztító készítmények; mentol; migrén elleni ceruzák; mustártapaszok; napfény

okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra;

nyugtatók; rovarriasztók; szemölcs elleni ceruzák; szem víz, kollirium; szérumok; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; tejcukor [laktóz]; tejes liszt csecsemők részére; tyúkszemirtó szerek; vértisztító

 szerek; vitaminkészítmények.

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];

alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; alkoholban tartósított

gyümölcsök; almapüré; aludttej; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított, bundás

burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; dzsemek; erjesztett tejes

italok étkezési célokra; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; gomba, tartósított; gyömbérdzsem;

gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;

gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halikra,

elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk; hús;

húskivonatok; húskonzervek; hús, tartósított; joghurt; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kefir; kimcsi

[erjesztett zöldségféleség]; kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse,

tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; mandulatej

étkezési célokra; margarin; mazsola; mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag,

elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; paradicsomlé

főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; prosztokvasa [savanyított tej]; repceolaj,

étkezési; rjazsenka [erjesztett sült tej]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú);

sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított;

szezámolaj; szmetana [tejföl]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tahini

[szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tej savó; tejszínhab; tejszín [tejtermék];

tejtermékek; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tőzegáfonya szósz

[befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém;

 zselatin (2); zselék, étkezési.

 ( 210 ) M 16 00275

 ( 220 ) 2016.02.02.

 ( 731 )  Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00276

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00278

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAKARÉKPONT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00304

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti tájékoztatás; marketingkutatás; díjak kiosztása a biztosítási szolgáltatások terén.

  36    Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

 41    Biztosításszakmai tevékenységgel, így különösen a kiemelkedő biztosítási szolgáltatás elismerésével

 összefüggő díjátadó rendezvények szervezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 16 00308

 ( 220 ) 2016.02.03.

 ( 731 )  Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) salontech

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 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.

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

 ( 210 ) M 16 00314

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  Nők a Tudományban Egyesület 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Groó Dóra, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00316

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  Noil Andrea Nandu, Budapest (HU)

 ( 541 ) vajúdástámogatás mindenkinek

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

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

 lapok); prospektusok.

 28    Dobókockák (játékok); játék babák; játékfigurák; játékkártyák; játékmodellek; játékok; játékszerek; kitömött

 játékok; összeszerelhető méretarányos modellek (játékok); táblajátékok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00321

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  dr. Pesti Boglárka Adrienn, Budapest (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )   16    Nyomdaipari anyagok, fényképek, reklám- és szóróanyagok, csomagolóanyagok, papírtermékek, kartonok.

 25    Ruházati cikkek, sportruházat, pólók, pulóverek, fürdőruha, fürdősapka, fürdőnadrág, elasztikus (sztreccs)

 nadrág, melegítők, kerékpáros öltözetek, tornaruházat, tornacipők, zoknik.

 41    Sportesemények, sportversenyek, duathlon-, triathlon-, futó-, bicikliversenyek és események, családi nap,

 gyerekprogram szervezése és nyújtása.

 ( 210 ) M 16 00349

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  Györe-Leéb Melinda, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 ) Édenkert Szappan

 ( 511 )  3    Szappanok.

 ( 210 ) M 16 00352

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  VSoft Communications Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Verdó István, Dunakeszi

  

( 546 )

 ( 511 )  42    A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív posztolási szolgáltatások; a tartalomszolgáltatók számára a multimédiás tartalmak nyomon követését

lehetővé tevő, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; átmenetileg biztosított nem

 letölthető számítógépes programok.

 ( 210 ) M 16 00354

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  TRONIX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Nagy Norbert József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz terem üzemeltetése.

 ( 210 ) M 16 00366

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  Kustor László István, Sopron (HU)

 ( 541 ) K-inches (K")

 ( 511 )  9    Mérőeszközök, vonalzók (tolómérő, mikrométer, mérőhasáb).

 ( 210 ) M 16 00369

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  Bogár Máté, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1170



  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 16 00376

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Glutanator

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00377

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Fat-X

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00378

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) CreaTor

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00386

 ( 220 ) 2016.02.11.
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 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) SX Power

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00387

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Go Protein

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00394

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Mega Amino 3200

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00395

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Nitro Pure Whey

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők.
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  29    Tejes italok, főként tejet tartalmazó.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00398

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Nitrox Therapy

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00399

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) BCAA Flash

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00402

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Supernova

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00403

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Testandrol

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00404

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Thermo Drine

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00420

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Számalk TRAINING - Open minds. Open doors.

 ( 511 ) 9    Oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k(kompakt lemezek), DVD-k és digitális rögzítésű

 média, elektronikus adathordozók; számítógépek; számítógépes szoftverek.

 16    Albumok, blokkok(papíráruk), boritékok(papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból

vagy kartonból, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból, (párnázó-, tötőanyagok), csomagolópapír, dobozok

kartonból vagy papírból, dossziék(papíráruk), értesítések(papíráruk), fedelek, kötések, borítók(papíráruk),

fényképek(nyomtatott), formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hajtogatókartonok(irodai cikkek), hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók(irodai cikkek), irattartók(papíráru), iskolai

táblák, iskolaszerek(papíráruk), ívek(papíráruk), karton, kartotékkartonok(papíráruk), kártyák, katalógusok,

képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír,

másolópapír(papíráru), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék(papíráruk), öntapadó szalagok papíripari vagy

háztartási használatra, papír, papíráruk, papírtartó dobozok(irodai cikkek), plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból, prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, transzparensek(papíráruk), újságok,

üdvözlőlapok/világító papír, zacskók csomagolásra papírból, zenélő üdvözlőlapok, nyomdaipari termékek;

 könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  41    Nevelés, szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 00448

 ( 220 ) 2016.02.15.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00455

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 100%, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ellenállásmérő műszerek; ellenállástesztelő műszerek; készülékek statikus elektromosság ellenőrzéséhez;

statikus földelő rendszerek és készülékek; feszültségérzékelők, feszültség detektorok; feszültségellenőrző

egységek; automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus

beléptető egységek; automatikus beléptető rendszerek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;

elektromos beléptető berendezések; elektromos beléptető egységek; elektromos beléptető rendszerek; elektromos

 biztonsági beléptető berendezések.

 ( 210 ) M 16 00482

 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  Self Smart Home Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csernóczki Ádám, Budapest

 ( 541 ) Home without compromises

 ( 511 )  37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe

 helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 ( 210 ) M 16 00523

 ( 220 ) 2016.02.19.

 ( 731 )  Farkas Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 00525

 ( 220 ) 2016.02.19.

 ( 731 )  Jankó Gergely, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 ) AQUABAR

 ( 511 )  21    Csészealjak, csészék, demizsonok, üvegballonok, dobozok üvegből,edények, edénykészletek, ételdobozok,

fazekasáruk, ivóedények, ivópoharak, ivópalackok sportoláshoz, kancsók, kerámiák háztartási használatra,

korsók, kristályok [üvegáruk], lapos csészék, tálkák; laposüvegek; porcelánok, söröskorsók; szódásszifonok;

 tálak; tálcák; tányérok; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; tejüvegek, opálüvegek.

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

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

 43    Bár szolgáltatások;étkezdék; éttermek; gyorséttermek; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 16 00526

 ( 220 ) 2016.02.19.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vénusz Fritomega

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 16 00527

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VOLÁNTOURIST

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00528

 ( 220 ) 2016.02.19.

 ( 731 )  PSV MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szarka Szabolcs Máté, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 ( 210 ) M 16 00529

 ( 220 ) 2016.02.19.

 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó húskonzervek, máj, májpástétomok.

 ( 210 ) M 16 00541

 ( 220 ) 2016.02.19.

 ( 731 )  Décsi Julianna 50%, Budapest (HU)

 Dániel Orsolya 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00548

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Magyarfalvi Botond, Budapest (HU)

 ( 541 ) Balaton

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; napbarnító készítmények; napvédő készítmények

 [kozmetikumok].

 5    Napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra.

 ( 210 ) M 16 00559

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Tóth Beáta, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Tánchoz viselt öltözékek.

 41    Táncstúdiók, tánciskolák, tánctermek üzemeltetése, táncbemutatók szervezése, tánc-zene-dráma előadások

tartása, testedzési szolgáltatások, testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása, táncversenyek

 szervezése.

 ( 210 ) M 16 00572

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) City Collection

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00575

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Fytofontana Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) NANORAL COMPLEX

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 00577

 ( 220 ) 2016.02.22.

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

 ( 541 ) FIPROMAX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00578

 ( 220 ) 2016.02.22.

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

 ( 541 ) TIK-TAK

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00584

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  SOLAR Kereskedelmi Szaktanácsadási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00585

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  EMPÓRIUM Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szánthó Pál, Budapest

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00590

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tasnádi Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00594

 ( 220 ) 2016.02.24.

 ( 731 )  My Life and My Body Egészségügyi Informatikai Kft., Szigetvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok [letölthető].

 ( 210 ) M 16 00598
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 ( 220 ) 2016.02.24.

 ( 731 )  HBZ Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Debreceni Doromboló

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 00600

 ( 220 ) 2016.02.24.

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

 ( 541 ) FLOROMAX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00637

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Advanced Network Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsi Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 16 00640

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen (DE)

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

 ( 541 ) Neo-Panpur

 ( 511 ) 1    Vegyi termékek ipari és tudományos célokra; műtrágyák; vegyi termékek élelmiszerek tartósítására,

 cserzőanyagok.

3    Mosó és fehérítő anyagok; tisztítóanyagok, zsírtalanító anyagok; szappanok, testápoló és szépségápolási

 készítmények, fogápoló szerek.

5    Gyógyszerészeti készítmények humán és állatgyógyászati gyógyszerekhez; gyógyszer alapanyagok;

gyógytermékek; természetes gyógyszerek; egészségügyi készítmények és cikkek gyógyászati célokra; diétás

élelmiszerek; humán gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra szolgáló termékek; táplálékkiegészítők
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humán célra és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok, fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények és cikkek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 00642

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) ARVELTO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00644

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LEXAVOD

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00648

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  VOLÁN Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VOLÁN

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták.

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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 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.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00649

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  Intersett Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szemüveglencse-tisztító oldatok; szemüvegtisztító szerrel átitatott törlőrongyok.

9    Biztonsági szemüvegek; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; csíptetős szemüvegek, cvikkerek;

felírt szemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

háromdimenziós szemüvegek; kamerás szemüvegek; kerékpáros szemüvegek; keretek nyeles szemüvegekhez,

lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok cvikkerhez,

csíptetős szemüveghez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli

szemüvegkeretek; lencsék szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; motoros szemüvegek;

műanyagból készült szemüvegkeretek; nagyító szemüvegek; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek];

 oldalvédők szemüvegekhez.

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

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

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 16 00676

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Mart Építóipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00677

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  AMPLIO AUTOMATIKA Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Papp-Fésűs Katalin, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Számítógép-programozás.
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 ( 210 ) M 16 00679

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Horgány Eszter Ágnes, Győr (HU)

 Gunyhó Lajos Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

 ( 210 ) M 16 00681

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Aquaworld Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00682

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  dr. Bartók Péter, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00683

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Kft., Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 16 00684

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Evangelische Superinterdentur Burgenland, Eisenstadt (AT)

 ( 740 )  Manfred Koch, Eisenstadt

 ( 541 ) ORGONA HATÁROK NÉLKÜL ORGEL OHNE GRENZEN

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

 41    Nevelés, szakmai továbbképzés, különösen zenei nevelés, ezen belül is orgona zenei oktatás; szórakoztatás;

kulturális tevékenységek, különösen koncertek, ezen belül is orgonakoncertek; egyéb zenei rendezvények,
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versenyek, különösen orgona zenei versenyek; workshop, koncertek és szemináriumok gyerekeknek és

 fiataloknak.

 ( 210 ) M 16 00687

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajt.

 ( 210 ) M 16 00691

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  HERMÁN Egészségügyi Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi

 rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00699

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Delta Central Team Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét

  

( 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.

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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1184



 ( 210 ) M 16 00700

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  CacTUX Innováció Kft., Ságújfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Benedek ügyvéd, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00701

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forrai Mihály, Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 00702

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Gepax Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczkó Géza, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 16 00704

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Crystal szeszesital

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

 ( 210 ) M 16 00706

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Centes szeszesital

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

 ( 210 ) M 16 00707

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Árendás szeszesital

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

 ( 210 ) M 16 00714

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Naturgolden Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 541 ) Gold Power

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 16 00718

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

 ( 541 ) Concorde Prémium Vagyonkezelés

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00720

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi tanácsadás, adósságrendezési szolgáltatás, tartozásrendezési szolgáltatás, adósságbehajtás,

 adósságbehajtás megszervezése.

 ( 210 ) M 16 00740

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LEDIPSA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00766

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Boldizsár Tamás, Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00786

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  Molnár Dóra, Somoskőújfalu (HU)

 Nagy Lajos, Salgótarján (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Háztartási és konyhai eszköz.

 ( 210 ) M 16 00787

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  Cott Beverages Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő cég), Tampa, Florida (US)

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

 ( 511 )   32    Kóla, valamint kóla elkészítésésére szolgáló szirupok, koncentrátumok és kivonatok.

 ( 210 ) M 16 00797

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  Kvasznicza Ferenc, Őriszentpéter (HU)

 ( 541 ) HANDZ

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00801

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  WORLD B.P.I. Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00802

 ( 220 ) 2016.03.05.

 ( 731 )  Oberon Life Coaching Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00803

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  Magyar Öttusa Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobránszky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

  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).

 ( 210 ) M 16 00805

 ( 220 ) 2016.03.05.

 ( 731 )  Winergy Mérnökiroda, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 projektmenedzsment.

 36    Javítási költségbecslés; pénzügyi tanácsadás, pénzügyi menedzsment, pályázati finanszírozási tanácsadás,

 pályázatírás, pénzügyi támogatások megszerzése harmadik felek számára.

  37    Építőipari kivitelezési, javítási és szerelési szolgáltatások, építkezések felügyelete [irányítás].

 42    Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver

és szoftver tervezés és fejlesztés, épületenergetikai és villamossági rendszerek elemzése és fejlesztése, terület- és

településfejlesztés, komplex energetikai rendszerekkel, megújuló energiahordozókkal kapcsolatos műszaki

tervezés, ingatlanok energetikai tanúsítása, energia audit, energiatakarékossági tanácsadás, minőségellenőrzés;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása műszaki munkákkal

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 00807

 ( 220 ) 2016.03.06.

 ( 731 )  NUTRILION Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Zsuzsa Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Állványok fényképezőgépekhez; bébiőrök; csengők (riasztóberendezések); egér (számítógép-periféria);

fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényemmitáló diódák; fényképezőgépek; füstjelző

berendezések; hangfelvevő készülék; hangszórók, hangosbemondók; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;

hordozható médialejátszók; hőmérsékletjelzők; kábelek, elektromos; kamerás bébiőrök; laptop táskák; laptop

tokok; laptop számítógépek; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mikrofonok; mobiltelefonok;

modemek; navigációs eszközök; nyomtatók számítógépekhez; objektívek, lencsék; (optika) okostelefonok;

pendrájvok (USB); számítógépes hardver; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógép memóriák;

 számítógépperifériák; számítógép programok; táblagépek; vezeték, elektromos; vonalkód leolvasók.

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése;
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honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisba való szerkesztése; irodagépek és

eszközök kölcsönzése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi

 közvetítői szolgáltatások.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; számítógépek üzembe helyezése, javítása és

 karbantartása; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása.

 ( 210 ) M 16 00808

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  INNOBET Betonipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Patyi Renáta, Kecskemét

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

 ( 210 ) M 16 00812

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  SALZOL Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 ) SALZOL

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00813

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 00814

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 4 Hegy

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00815

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KISHABLEÁNY

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00816

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00818

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Ganz Danubius Hajtástechnika Mérnöki Kft. 100%, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00830

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábely Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00832

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Wong Chong Hoi, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágynemű.

  25    Ruházat és lábbeli.

 ( 210 ) M 16 00837

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CASTLESTORM

 ( 511 )  9    Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

 ( 210 ) M 16 00838

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZEN PINBALL

 ( 511 )  9    Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

 ( 210 ) M 16 00839

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Zen Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZEN

 ( 511 )  9    Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.
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 ( 210 ) M 16 00841

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 16 00844

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 16 00846

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Szűcs Endre, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  dr. Helmeczi András, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, üdítőitalok, alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 16 00847

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  Nyír-Alfa-Bútor Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ággyá alakítható bútorok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyfelszerelés babaágyakba

[nem ágynemű]; ágyfelszerelés csecsemőágyakba [nem ágyneműk]; ágyneműtartós díványok; ajtók

szekrényekhez; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; alakítható bútorok; állítható magasságú

 íróasztalok; állítható magasságú konyhai bútorok; álló asztalok; állószekrények; állványok, polcok.

 ( 210 ) M 16 00850
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 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Farkas Olga, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MYVOICE

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00853

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Farkas Olga, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00855

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár-Bíró György, Budapest

 ( 541 ) BAHART

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 00916

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  Terdyné Babos Eszter, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott előadások; hírlevelek; nyomtatványok; oktatási eszközök (készülékek kivételével); szórólapok.

  28    Marionettek, bábuk; babák, mint játékok; játékbabák, játékfigurák; kitömött játékok.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

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

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; tornatanítás; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák

[nevelés]; oktatási előadások szervezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; szülők

képzése gyermekneveléshez; szülők képzése, szülői támogató csoportok szervezése terén; színházi előadások

bemutatása; színházi előadások vezetése; zenés előadások; élő zenei előadások szervezése; oktatási célú

előadások tervezése; szakmai előadások kiosztott tananyagok összeállítása; iskolai szolgáltatások, képzés; élő

előadások szervezése és bemutatása; baba-mama foglalkozás; mesefoglalkozás kisgyermekeknek (1-4 éves korig)

szülővel; bábos foglalkozás kisgyermekeknek és óvodásoknak; alkalmi és heti rendszeres bábos foglalkozás

 baba-mama csoportoknak ill. óvodásoknak.

 ( 210 ) M 16 00917

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  Kazány Tibor, Herceghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Kerekesszék mozgássérülteknek, párnák kerekesszékekhez, kerekesszékek mozgáskorlátozottak számára,

 kézi hajtású kerekesszékek.

 25    Férfi ruházat, női ruházat, gyermek ruházat, mozgássérülteknek ruházat, szabadidős ruházat, alkalmi

 ruházat, ruházat sportoláshoz, ruházati cikkek.

  37    Szerelési szolgáltatások, kerekesszék szerelése, kerekesszékek javítása.

 ( 210 ) M 16 00920

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  La Soleil Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg

 tokok; napszemüvegek; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.
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 ( 210 ) M 16 00922

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 00923

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 00927

 ( 220 ) 2016.03.17.

 ( 731 )  E-Consult 2000. Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőke Sándorné dr. Balogh Nikoletta, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00932

 ( 220 ) 2016.03.17.

 ( 731 )  V-Group Consulting Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 16 00933

 ( 220 ) 2016.03.17.

 ( 731 )  Carabela Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 00934

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MEDIWEL Az Ön egészsége a mi küldetésünk

 ( 511 )   41    Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos nevelés, oktatás, továbbképzés.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00935

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) NagyIPont

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00939

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  INTERLAB Orvosi-Kémiai és Diagnosztikai Laboratórium Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Interlab Medical Center

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.
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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.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00944

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Shen Zhangfeng, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (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).

 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00948

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  Kertics Mártonné, Kisbajcs (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Pötyi néni

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

 [tartósított paprika], paradicsompüré, savanyúságok, zöldségsaláták.

 30    Ecet, fűszeres mártások; fűszerek, ízesítők; ételízesítő [fűszer], fűszerkeverék, kerti füvek, konzervált

 [ízesítőszer], méz.

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 16 00949

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; szoftverek mobil eszközön futtatható alkalmazásokhoz; mobileszköz alkalmazások;

 végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.

 16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok,

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós

 szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 16 00950

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 ) Kövesd a szelvényed!

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; szoftverek mobil eszközön futtatható alkalmazásokhoz; mobileszköz alkalmazások;

 végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.

 16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok,

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós

 szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 16 00951

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 ) Tippmix Radar

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; szoftverek mobil eszközön futtatható alkalmazásokhoz; mobileszköz alkalmazások;

 végfelhasználói terminálok központi számítógéppel történő kommunikációhoz.

 16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok,

szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádiós

 szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 16 00952

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Kosztolányi-Baji Zsolt, Budapest (HU)

 Tóth Marcell, Budapest (HU)

 László Ádám, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Batiz József, Budapest

 ( 541 ) Hübris
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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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00953

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  G Plus V TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Megyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Kontaktlencse-tisztító készítmények; szemvizek.

9    Barométerek; binokuláris távcsövek; digitális képkeretek; fényképezőgépek; higrométerek,

(lég)nedvességmérők; homokórák; hőmérők, nem gyógyászati használatra, hőmérsékletjelzők; iránytűk;

kontaktlencsék; kontaktlencse tartók; korrekciós lencsék [optika]; mikroszkópok; nagyítók, lupék [optika];

napszemüvegek; objektívek, lencsék [optika]; optikai cikkek; optikai lencsék; szemüvegek [optika];

 szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

  40    Csiszolás; optikai üveg csiszolása.

  44    Optikusok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 00960

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 ) MÉRYkék

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 00961

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.
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 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 00962

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 00963

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

 vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 00964

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Alplastic Kft., Budapet (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült építőanyagok, aknafedelek és aknafedél-állványzat, külső-belső burkolatok,

burkolólapok, díszlécek, dúcok, támfalak, tartóoszlopok, előregyártott rámpák, előtetők, épületpanelek, lécek,

lépcsők, lépcsőkorlátok, kerítések, műanyag sínek, oszlopok, rácsok, biztonsági korlátok, karbantartó platformok,

tartószerkezetek, konzolok, műanyag zártszelvények, nem fémből készült építési csövek, elágazó csövek,

csővégek, ereszcsatornák, esővíz-elvezető csatornák, nyomócsövek, sarokcsatornák, szennyvízcsövek,

 vízelvezető csövek.

  20    Műanyagból készült termékek, létrák, kábelcsatornák, kábelrögzítő eszközök, szekrények.

 ( 210 ) M 16 00965

 ( 220 ) 2016.03.18.

 ( 731 )  MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d., Rovinj (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MIRELA
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 ( 511 )  29    Főtt és szárított hal; szárított hal; halakból és tenger gyümölcseiből készült krémek; halfilé; hal olívaolajban;

halpástétomok; halkrém; halak; hal, tartósított; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; halkonzerv; halból készített

élelmiszertermékek; pácolt hal; feldolgozott halak; feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; sózott hal;

 füstölt hal; halszeletek.

 ( 210 ) M 16 00968

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Bodzsár Tamás 100%, Mályi (HU)

 ( 541 ) Barrio Latino

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

 ( 210 ) M 16 00969

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Ceylan Basar Batuhan, Budapest (HU)

 Kece Mehmet Kemal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Roczkó Zita, Budapest

 ( 541 ) Bay Döner

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 00971

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Sleep Care Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pálinkás László, Budapest

 ( 541 ) LeVital

 ( 511 )  20    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;

 ágyneműk; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok; paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takaró 100 % merino birka;

 bárány és kaschmir alapanyagból.

  35    Matrac, ágybetétek, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 16 00974

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Rácz Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 ) CALZE D'ORO

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

 ( 210 ) M 16 00984

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  "K1" Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Advance Tower

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1202



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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01028

 ( 220 ) 2016.03.24.

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

 ( 740 )  Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LOLIGRIP

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

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

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

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

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01031

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01032

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  Lipovit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 01033

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Beáta, Ózd
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( 546 )

 ( 511 )  33    Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

 muskotályos szőlő-, somos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.

 ( 210 ) M 16 01034

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Beáta, Ózd

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

 muskotályos szőlő-, somos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.

 ( 210 ) M 16 01035

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Beáta, Ózd

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

 muskotályos szőlő-, somos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.

 ( 210 ) M 16 01036

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Beáta, Ózd

  

( 546 )
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 ( 511 )  33    Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

 muskotályos szőlő-, sornos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.

 ( 210 ) M 16 01037

 ( 220 ) 2016.03.25.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01038

 ( 220 ) 2016.03.25.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01043

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NeurogerloN

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 16 01088

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

 fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;

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

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 16 01089

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) radiocafé

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

 fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;

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

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 16 01104

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  PROCAM Műszaki és Fejlesztő Kft., Nagytarcsa (HU)
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 ( 740 )  Lohn 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).

 ( 210 ) M 16 01138

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  EUROWARES TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  File Gábor, Debrecen

 ( 541 ) Amíg szőröd nő és haj van a fejeden!

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01150

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Smarthomes

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01157

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Vitajó

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01185

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  SANGSIN BRAKE CO., LTD, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu (KR)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Fékek gépkocsikhoz; hajtóláncok gépkocsikhoz; fékbélések gépkocsikhoz; fékpofák gépkocsikhoz; fék

szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz; féktárcsák gépkocsikhoz; tengelykapcsolók gépkocsikhoz;

tárcsafékek gépkocsikhoz; dobfékek gépkocsikhoz; fékdobok gépkocsikhoz; elektromos retarder gépkocsikhoz;

segédfék gépkocsikhoz; lég tárcsfékek gépkocsikhoz; féknyergek gépkocsikhoz; visszatápláló fék gépkocsikhoz;

csapágyak gépkocsikhoz; hajtószíj gépkocsikhoz; szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz;

ablaktörlő karok gépkocsikhoz ablakmosó folyadék adagoló funkciókkal; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok

 gépkocsikhoz.
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 ( 210 ) M 16 01202

 ( 220 ) 2016.04.08.

 ( 731 )  Flexi Medical Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Hardver és szoftver kölcsönzés és bérbeadása; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai

hardver fejlesztés; számítástechnikai hardver tervezése; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógépes

szoftver bővítése; számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver írás; számítógépprogramok írása;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok kölcsönzése; szoftverfejlesztés; szoftver-karbantartás;

 szoftvertervezés; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 16 01211

 ( 220 ) 2016.04.08.

 ( 731 )  Út a Boldogsághoz Non-profit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

  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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01284

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  Codex Értékpapírnyomda Zrt., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) CODEX SEAL

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

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

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 16 01305

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  Diehl Stiftung & Co, KG, Nürnberg (DE)

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

 ( 541 ) A Diehl-nél: A jövő az Ön kezében van!

 ( 511 )  16    Blokkok [papíráruk]; ceruzák; értesítő kártyák; irodai kellékek (kivéve bútorok); íróeszközök; karton és

kartonból készült termékek; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvjelzők; papír; papír-írószer

 áruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusokrajzszegek; szórólapok; tollak.

 35    Cégek bemutatása az Interneten és egyéb médiákban; hirdetési rovatok készítése; internetes reklámozási

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyomtatott anyagok közzététele reklámcélra, beleértve az elektronikus

 közzétételi formát is; on-line hirdetői tevékenység; reklámterjesztés személyes tanácsadás.
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 ( 210 ) M 16 01306

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  Bognár György, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;

ételrendelési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek (szolgáltatás); éttermek idegenforgalmi

 célra.

 ( 210 ) M 16 01307

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  Affinitas GmbH., Berlin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; adatbázis hozzáférés biztosítása az interneten kapcsolati hálózatok felépítéséhez,

fejlesztéséhez és fenntartásához a privát szférában; internet kommunikációs szolgáltatások, információkhoz való

hozzáférés biztosítása az internet közvetítésével, interaktív modulokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten,

portálok, platformok, chatvonalak, chat szobák és fórumok biztosítása; távközlési szolgáltatások internet

kávézókban; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokban; elektronikus dokumentum-

és adatátviteli szolgáltatások az interneten; hang-, kép-, grafika- vagy adattovábbítás hálózatokon keresztül;

beszédhang- és adatszolgáltatás távközlési szolgáltatások területén, multimédiás szolgáltatások, telefon-, fax-,

e-mail, telefonszolgálat, információk elektronikus továbbítása, amely magában foglal szöveges és grafikus

ábrázolást képernyőkön való megjelenítéshez, képeket és információkat távoli megjelentetéséhez, valamint audio

és video adatok távoli beállításához és betáplálásához kommunikációs hálózatokban; hírügynökségek (sajtó

ügynökségek) az interneten; internetes domén és e-mail cím kapcsolatok számítógépes hálózatban; rádiós,

telekommunikációs és műholdas adatközlés; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása

számítógép szoftver, számítógépes programok és információk letöltéséhez; e-mail szolgáltatások; postafiók

szolgáltatások; online ajánlattétel, hozzáférés biztosítása információkhoz, és elektronikus információ továbbítás,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szövegek, rajzok és képek készítése; valamennyi kép- és hangforma

információként és üzenetként való elektronikus továbbítása, valamint ezekhez való hozzáférés biztosítása az

interneten; mobiltelefon szolgáltatások, szöveges és hangüzenet szolgáltatások, továbbá hozzáférés biztosítása

letölthető videókhoz, játékokhoz, csengőhangokhoz, adatfájlokhoz, programokhoz (logók, képernyővédők), és

 zenékhez az interneten keresztül.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; konzultáció szabadidős

tevékenységekhez résztvevők számára; szabadidős tevékenységek megszervezése interneten és interneten kívül;

coaching egyedülállók részére, amely magában foglalja egyedülállók számára tréningek és oktatás biztosítását

társas kapcsolatokat érintő ügyekben; szórakoztatással, zenével és oktatással kapcsolatos információk biztosítása

globális számítógépes hálózaton keresztül; a 41. osztályba tartozó nem-letölthető csengőhangok, videók, játékok

és zene biztosítása mobiltelefonokhoz vezeték nélküli hálózatokon keresztül, szórakoztató programok gyártása;

kulturális és társadalmi események szervezése és levezetése; nem reklámcélú szövegek publikálása;
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 visszanyerhető tartalmak biztosítása, amelyek a 41. osztályba tartoznak.

 45    Egyéni igényektől függő személyes és társasági szolgáltatások; társkereső ügynökségek, beleértve online és

online kapcsolat nélküli találkozók; szingli és társkereső ügynökségek; az előbbiekben felsorolt valamennyi

szolgáltatás elsősorban interneten keresztül; párkapcsolati tanácsadás, beleértve párkapcsolati analízis és

személyiség teszt, interneten keresztül is, személyi profil készítés és személyi tanácsadás egyedülállók részére

ilyen ügyekben, továbbá tanácsadás privát párkapcsolat kialakításához és házassághoz; bemutatkozások

 szervezése ismeretlen felek részére kikapcsolódás céljából; horoszkóp készítés.

 ( 210 ) M 16 01308

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kívánságkosár

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01311

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  GALLFOOD Pulykafeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GALLFOOD-Hosszan friss

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi-, és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 16 01327

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZENDIUM BIOGUM

 ( 511 )  3    Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

 ( 210 ) M 16 01340

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  S.P.I.N. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények
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és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01351

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bárdos László ügyvéd, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  42    Akkreditálás, tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 16 01358

 ( 220 ) 2016.04.22.

 ( 731 )  Christian Motorcyclists Association Hungary, Vecsés (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékony célú gyűjtések.

  41    Vallásoktatás; sport edzőtábori szolgáltatások.

  45    Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 16 01419

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  JIMRO Co., Ltd., Gunma 370-0021 (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adacolumn

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 16 01461

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Greenpass Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sümegi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, cheeseburgerek [szendvicsek], cukrászsütemények, desszert

mousse-ok [cukrászárú], gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények/torták, kakaós termékek, kekszek,

kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, magas

protein tartalmú gabonaszeletek, malomipari termékek, mandulás cukrászkészítmények, mandulás

cukrászsütemény, metélt tészta, nudli, galuska, metélttészta-alapú készételek, mézeskalács, palacsinták, piskóták,

pizzák, rizstorták, rizslepények, snack ételek (gabona alapú), snack ételek (rizs alapú), sós kekszek, sütemények,

 süteménytészta [pép, formázható], szendvicsek, tésztafélék, tortilla, zabalapú ételek, zabpehely, zsemlék.
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 ( 210 ) M 16 01467

 ( 220 ) 2016.05.02.

 ( 731 )  Hofer Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok, szendvicsek.

  43    Vendéglátás, kávéházzal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01538

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  PKN Defense & Industrial Kft., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Műszaki szolgáltatások; műszaki szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

számítógép-programozás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; ipari

automatizálással kapcsolatos tervkészítés és konzultáció; ipari automatizálási berendezések és rendszerek

tervezése; ipari tesztelés; ipari folyamatok kifejlesztése; ipari gépek tervezése; ipari létesítmények tervezése; ipari

üzemek tervezése; ipari tervezéssei kapcsolatos szaktanácsadás; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési

tesztelési szolgáltatások; tanúsítás [minőségellenőrzés]; ipari gyártóeszközök megfelelőségi tanúsítása; műszaki

 szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 16 01613

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ARBOSA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01614

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BOSAR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01615

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) CARBEGIT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01616

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NOABSOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 16 01617

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NYMABIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01618

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PLEXUMA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01619

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) TALIZAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01640

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Darabos Tamás főigazgató, Budapest

 ( 541 ) NAK

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01845

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 220 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 13. szám, 2016.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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