
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 01509

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Klinkó György 1/2, Budapest (HU)

 L.Laki László 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) spaparty

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02681

 ( 220 ) 2015.10.05.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 15 03577

 ( 220 ) 2015.11.30.

 ( 731 )  Olympia Naturals Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 15 03770

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Jászapáti Városi Önkormányzat, Jászapáti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó: hús, hal-, baromfi -és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 30    Magyarországról származó: lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és
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 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  31    Magyarországról származó: gabonamagok, élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek.

 32    Magyarországról származó: sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Magyarországról származó: alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 15 03797

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Kámán Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fémszerelvények építményekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtömegcikkek; fémzárak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 14. szám, 2016.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1281



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

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

 záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása; detektív ügynökségek; domén

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00048

 ( 220 ) 2016.01.08.

 ( 731 )  MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vegyi adalékanyagok olajokhoz; vegyi adalékok olajokhoz; adalékok (vegyi) olajokhoz.

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00058

 ( 220 ) 2016.01.08.

 ( 731 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Pintér-Péntek Imre, Győr

 ( 541 ) Látni és látszani

 ( 511 )  16    Füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikai ábrázolások, hírlevelek, írószerek, matricák,

 prospektusok, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

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

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

 ( 210 ) M 16 00154

 ( 220 ) 2016.01.18.

 ( 731 )  Vajas Gergely, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; számítógépes szoftver engedélyezése (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdon

 használatának engedélyezése (licencia).
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 ( 210 ) M 16 00243

 ( 220 ) 2016.01.29.

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

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 ) SPURI

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00252

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Dr. Herb Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; vitamin készítmények; vitamin tabletták;

 vitamin porok; vitamin italok; vitamin tartalmú italok; vitaminos gumicukorkák; vitaminos pezsgő tabletták.

  30    Teák; gabona készítmények; rizs.

  32    Energia italok; vizek; ivóvizek; ásványvizek.

  35    Étrend kiegészítők, táplálkozás kiegészítők, vitaminok kereskedelme, interneten történő kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 00255

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Phytotec Hungária Bt., 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; 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).

 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 00256

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MUKOZIN

 ( 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
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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 00257

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ENDORAL

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 00258

 ( 220 ) 2016.01.31.

 ( 731 )  Tüzes Étterem Kft., Budapest (HU)

 Demlyénék Étterme Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00367

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  Bogár Máté, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Meonin

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 16 00374

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék ,pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládéalapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes
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édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizesjégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt

vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és

konyhakész kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,

 ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 ( 210 ) M 16 00380

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Creasyn

 ( 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 00381

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Creaflash

 ( 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 00382

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Brutal Blade

 ( 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).
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 ( 210 ) M 16 00383

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Brutal Anadrol

 ( 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 00384

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Amino ST 5300

 ( 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 00388

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Hyper Mass

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők.

  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 00393

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Magna Shot

 ( 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
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 (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 00400

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Black Blood

 ( 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 00405

 ( 220 ) 2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Ultra Loss

 ( 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 00418

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Jánosházi Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Irodája, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Javítás,- és szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00493

 ( 220 ) 2016.02.17.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai 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).

  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 00499

 ( 220 ) 2016.02.17.

 ( 731 )  PektoFoods Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Terebesi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás italok gyógyászati célokra; étrendkiegészítő italok; gyógyászati célokra adaptált italok.

  32    Gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok.

 ( 210 ) M 16 00500

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  dr. Bonczföldi-Pozsgay Sarolta, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00506

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Barta György, Csokvaomány (HU)

 ( 740 )  Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 14. szám, 2016.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1288



 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).

 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).

 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 00509

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Share Card Kft. 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A tudás szexi

 ( 511 )  35    Szerződések közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; áruk eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások

közvetítése; internetes aukciók szervezése; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; árubemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba

hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; piackutató szolgáltatások; piacértékelési

szolgáltatások; piacok üzleti elemzése; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; új termékek piacra dobásával

kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; marketing tanácsadás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing szolgáltatások; reklám és

marketing; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinghez

kapcsolódó elemzés; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; direkt marketing szolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; mások

termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; marketingstratégiák kidolgozása és

kivitelezése mások megbízásából; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; mások áruinak és

 szolgáltatásainak marketingje.

 38    Adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek

segítségével; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; elektronikus piactérhez

 [portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása.

 41    Kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; szórakoztatási, oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatás és tanítás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

szemináriumok szervezése; képzés szervezése; nyelvoktatás szervezése; műhelyek szervezése; sportoktatás

szervezése; játékok szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; kereskedelmi képzések szervezése; oktatási

események szervezése; üzleti konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kapcsolódó

oktatási szemináriumok szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; találkozók és konferenciák szervezése;
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előadások szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és lebonyolítása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

tesztek szervezése; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

 és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00530

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Dióhéjbolt Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bács Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 210 ) M 16 00627

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  TRAFIK JAM Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Hegedűs Attila, Békéscsaba

 ( 541 ) Paprika Jancsi

 ( 511 )   30    Fűszerek.

 ( 210 ) M 16 00635

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  KVINT-R Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 00636
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 ( 220 ) 2016.02.26.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Red carpet

 ( 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 00638

 ( 220 ) 2016.02.26.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Drágám, add az életed!

 ( 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 00741

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LIPTRALYS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00743

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) HYLIPTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00744

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LIPRIAZA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00749

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cordia Homes

 ( 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 00750

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Smart City

 ( 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 00751

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Andrássy Corner

 ( 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

 szolgáltatá).

 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 00756

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Soho Central

 ( 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

 szolgáltatá).

 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).
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 ( 210 ) M 16 00761

 ( 220 ) 2016.03.02.

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

 László Béla 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Közösséget építünk!

 ( 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).

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

 ( 210 ) M 16 00770

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) THROMIVAR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00771

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) ROMBIDUX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00772

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) CARIVOK

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00773

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) RELRIVA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00774

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) ROMRIVA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00775

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) RIVCARA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00776

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 210 ) M 16 00777

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 210 ) M 16 00778

 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 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 00886

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  AZR Termékpromóciós Kft., Balatonakarattya (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) venetton

 ( 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 00888

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  UNIFILTER SZŰRÉSTECHNIKA Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Strider Mihály, Eger

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; Gulf logóval ellátott bútorok.

 ( 210 ) M 16 00897

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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 ( 541 ) TICKTOX

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítőszerek; állatgyógyászati termékek; inszekticidek; gyom, rágcsáló és egyéb kártékony állat irtására

 szolgáló készítmények; élősdiek, paraziták elleni termékek.

 ( 210 ) M 16 00902

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  LUZ SAÚDE, S.A., Lisboa (PT)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, szórakoztatás és sport; kiadói és tudósítási szolgáltatások.

 42    IT szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; bevizsgálás;

 tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 44    Humán egészségügyi szolgáltatások; humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; állategészségügyi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00921

 ( 220 ) 2016.03.16.

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

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

 ( 541 ) SUN AND EYE

 ( 511 ) 9    Szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; napszemüvegek;

 napszemüveg tokok; napszemüveg lencsék; napszemüveg keretek.

 ( 210 ) M 16 00924

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  FÉMÉPÍTŐ 89 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószecső (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Global Glass System

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; ércek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00930

 ( 220 ) 2016.03.17.

 ( 731 )  Dr. Trunkos Anita Krisztina 100%, Miskolc (HU)

 ( 541 ) ökoműves

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00945

 ( 220 ) 2016.03.21.
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 ( 731 )  Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)

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

 ( 541 ) TÉRKŐVARÁZS

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; beton, cement, műkő; nem fém építőelemek, szerkezeti elemek; nem fém

burkolatok, csempék, járólapok, parketták; nem fém nyílászárók; nem fémből készült hordozható szerkezetek,

 épületpanelek, épületek.

  35    Építőanyag kis és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 16 00983

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Elete Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Enjoy fashion

 ( 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 01011

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  TELEGRÁF KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) 168 óra online

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység, kiállítások szervezése,

kiadványok bemutatása; on-line hirdető tevékenység számítógépes rendszereken keresztül; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatások, újság-előfizetések intézése mások

 számára; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások, fotoriportok készítése,

 levelezési szolgáltatások, rádióadás.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzések, szórakoztatás, kiadói tevékenység, könyvkiadás, rádiós- és televíziós

 programok készítése, filmgyártása, konferenciák szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 210 ) M 16 01012

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  TELEGRÁF KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szofverek; hangrögzítő szalagok; CD-rom Compact lemezek, mikrofonok.

 16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóíratok, albumok, fényképek, jegyek, grafikai reprodukciók,

 katalógusok, könyvjelzők, levelezőlapok, magazinok, prospektusok, postabélyegek, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység, kiállítások szervezése,

kiadványok bemutatása; on-line hirdető tevékenység számítógépes rendszereken keresztül; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatások, újság-előfizetések intézése mások

 számára; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások, fotoriportok készítése,

 levelezési szolgáltatások, rádióadás.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzések, szórakoztatás, kiadói tevékenység, könyvkiadás, rádiós- és televíziós
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 programok készítése, filmgyártása, konferenciák szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

  42    Jogi szolgáltatások, szellemi tulajdon jogok kezelése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01013

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  TELEGRÁF KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) 168 óra.hu

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység, kiállítások szervezése,

kiadványok bemutatása; on-line hirdető tevékenység számítógépes rendszereken keresztül; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatások, újság-előfizetések intézése mások

 számára; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások, fotoriportok készítése,

 levelezési szolgáltatások, rádióadás.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzések, szórakoztatás, kiadói tevékenység, könyvkiadás, rádiós- és televíziós

 programok készítése, filmgyártása, konferenciák szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 210 ) M 16 01265

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  DiccebWeb Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal

és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok

értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával

kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

 ingatlanügynöki tevékenység; vagyonkezelés, ingatlankezelés.

 ( 210 ) M 16 01339

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  SZONJA 76' - Hírügynökségi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÉDESEM

 ( 511 )  30    Aprósütemények, teasütemények; briós; cukrászsütemények; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok

[habok]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; fagylalt, jégkrém; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya,

zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; karamellák [cukorkák]; kekszek; kenyér; lepények

(gyümölcsös); mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; müzli; müzliszeletek;

mézeskalács; palacsinták; piskóták; pralinék; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rizspuding;

rizssütemény; snack ételek (gabona alapú); sós kekszek; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;

 szörbet [fagylalt]; tejsodó [vaníliás krém]; zabalapú ételek.

 35    Marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

  43    Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 01388

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  THINKWARE CORPORATION, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THINKWARE DASH CAM

 ( 511 ) 9    Autós videokamerák; elektronikus adatgyűjtő és adatrögzítő készülékek gépjárművekhez; hangfelvevők

gépjárművekhez; audiovizuális vevőkészülékek gépjárművekhez; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

másolására szolgáló készülékek gépjárművekhez; kamerák gépjárművekhez; visszapillantó kamerák

járművekhez; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerákhoz, adatbázis kezelésnél és elektronikus

adattárolásnál használatos szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerák működtetéséhez;

letölthető számítógépes programok videokamerákhoz, vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat-

vagy képátvitelhez, és vezeték nélküli kommunikációs eszközök autós videokamerák által felvett képek

 továbbításához.

 38    Műholdas adat-, hang- és képátvitel; videó adatátvitel vezeték nélküli interneten keresztül; adatbázis

információk továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; műholdas átvitel; kommunikáció fényvezető

szálas rendszereken keresztül; kommunikációs számítógép terminálokon keresztül; adatkommunikáció;

szélessávú kommunikációs szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; értéknövelt hálózati kommunikációs szolgáltatások; információnyújtás

 ügynökségek szolgáltatásairól.

 42    Termékek formatervezése; termékfejlesztés; gépjármű alkatrészek-tervezése; gépjárművek tervezése;

mechanikai kutatás; műszaki kutatás; terméktervezés elemzése és értékelése; termékfejlesztés elemzése és

 értékelése.

 ( 210 ) M 16 01389

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  THINKWARE CORPORATION, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THINKWARE

 ( 511 ) 9    Autós videokamerák; elektronikus adatgyűjtő és adatrögzítő készülékek gépjármüvekhez; hangfelvevők

gépjárművekhez; audiovizuális vevőkészülékek gépjárművekhez; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

másolására szolgáló készülékek gépjárművekhez; kamerák gépjárművekhez; visszapillantó kamerák

járművekhez; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerákhoz, adatbázis kezelésnél és elektronikus

adattárolásnál használatos szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerák működtetéséhez;

letölthető számítógépes programok videokamerákhoz, vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat-

vagy képátvitelhez, és vezeték nélküli kommunikációs eszközök autós videokamerák által felvett képek

 továbbításához.

 38    Műholdas adat-, hang- és képátvitel; videó adatátvitel vezeték nélküli interneten keresztül; adatbázis

információk továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; műholdas átvitel; kommunikáció fényvezető

szálas rendszereken keresztül; kommunikációs számítógép terminálokon keresztül; adatkommunikáció;

szélessávú kommunikációs szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; értéknövelt hálózati kommunikációs szolgáltatások; információnyújtás

 ügynökségek szolgáltatásairól.

 42    Termékek formatervezése; termékfejlesztés; gépjármű alkatrészek-tervezése; gépjárművek tervezése;

mechanikai kutatás; műszaki kutatás; terméktervezés elemzése és értékelése; termékfejlesztés elemzése és

 értékelése.

 ( 210 ) M 16 01398

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Ördögkatlan Fesztivál Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Farkas Zoltán Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ördögkatlan Fesztivál

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01403

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  SWISS Laboratory Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  GK Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Boisson Elysée

 ( 511 )  33    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

A rovat 72 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 14. szám, 2016.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1300


		2016-07-12T14:02:43+0200
	Szabó Richárd István




