
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 00346

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Norbert, Budapest

 ( 541 ) MMA (Mixed Martial Arts) LIGA

 ( 511 )  28    Eszközök testgyakorláshoz; homokzsákok; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; sípcsontvédők (sportcikkek);

térdvédők (sportcikkek); testépítő felszerelések; védőnadrágok férfi sportolóknak (sportcikkek); védőtömések

 (sportruházathoz).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01512

 ( 220 ) 2015.06.05.

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

 L.Laki László 1/2, Budapest (HU)

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

 Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bathparty

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01777

 ( 220 ) 2015.07.02.

 ( 731 )  Rozsos Tibor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) BOTSÚLY TRÉNING

 ( 511 )   28    Eszközök testgyakorláshoz; súlyzók.

  41    Testnevelés.

 ( 210 ) M 15 02418

 ( 220 ) 2015.09.08.

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

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrend-kiegészítő

enzimek; élelmi rostok; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns pirulák; biológiai készítmények

humángyógyászati célra; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

élelmiszerek gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; herbateák gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 15 02428

 ( 220 ) 2015.09.07.

 ( 731 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rosé Kettesben

 ( 511 )   33    Rosé borok, rosé pezsgők.

 ( 210 ) M 15 02619

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  NanoworX Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kustos Petra 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.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes programozás;

információ-technológiai szaktanácsadás; egyéb információ-technológiai szolgáltatás; egyéb szoftverkiadás;

 mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 15 02643

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Hotelinfo Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) rekordok.hu-a Magyarországi Rekordok Adatbázisa (MARA)

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)marketing és PR szolgáltatások.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) rendezvényszervezés; rekord regisztráció.

 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 02673

 ( 220 ) 2015.10.03.

 ( 731 )  Flamich Gábor 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kondrács János, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatások]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok biztosítása;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; nagysebességű adatátvitel; számítógép terminálok közötti

összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.

 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 15 03061

 ( 220 ) 2015.11.10.

 ( 731 )  Tradisco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti termékek.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 03063

 ( 220 ) 2015.11.10.

 ( 731 )  KEL-FEDER Zrt., Kelebia (HU)

 ( 740 )  dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03188

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Kellner Gyöngyi, Vác (HU)

 Kellner Zsolt, Ócsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Huzatok készruhákhoz, fejfedőkhöz; csuklyák, kapucnik, fejfedők, fülvédők, jelmez-szerű fejfedők,

 kalapok, sapkák, sapka ellenzők, szemellenzők, sisakhuzatok, esővédő huzatok.

  42    Textiltervezés, divattervezés.

 ( 210 ) M 15 03194

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, Budapest
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( 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).

 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).

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03568

 ( 220 ) 2015.11.26.

 ( 731 )  Lauf László, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi információk nyújtása.

  38    On-line oktatási portálok, internetes kommunikáció.

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

jegyzékében szerepő valamennyi szolgáltatás); oktatás; menedzserképzés; pénzügyi továbbképzés; számviteli

továbbképzés; adózási ismeretek; továbbképzés; finanszírozási ismeretek továbbképzés, internetes oktatás,

 e-learning.

 ( 210 ) M 15 03571

 ( 220 ) 2015.11.26.

 ( 731 )  Lauf László, Budapest (HU)

 ( 541 ) Profitcsősz

 ( 511 )   36    Pénzügyi információk nyújtása.

  38    On-line oktatási portálok, internetes kommunikáció.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatás; menedzserképzés; pénzügyi továbbképzés; számviteli

továbbképzés; adózási ismeretek; továbbképzés; finanszírozási ismeretek továbbképzés, internetes oktatás,

 e-learning.

 ( 210 ) M 15 03667

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Liu Yanjun, Budapest (HU)

 ( 541 ) MILAGROSE

 ( 511 )  35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztítószerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ágyneműhuzattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; borral kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások; illóolajjal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  43    Ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 210 ) M 15 03671

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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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 03672

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03675

 ( 220 ) 2015.12.08.

 ( 731 )  Karancsiné Márku Manuela, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Társasjátékok.

 ( 210 ) M 15 03680

 ( 220 ) 2015.12.10.

 ( 731 )  Guo Yafeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász),

ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására, hitelkártyatartók

(levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák, kézitáskák, kofferek (kis utazótáskák), kulcstokok, levéltárcák,

műbőr, névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz,

 sporttáskák, strandtáskák, útitáskák, vállszíjak, zsákok táborozóknak.

  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).
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 ( 210 ) M 15 03694

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Poinciana Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Mulatási

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 03746

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Naturelle Kf., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 15 03758

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 03760

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 03789

 ( 220 ) 2015.12.16.

 ( 731 )  TRÁDIÓ Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, plakátok, könyvek, prospektusok.

  41    Nevelés, szakmai képzés, felvilágosító előadások (egészségfejlesztés, bűnmegelőzés).

 ( 210 ) M 15 03793

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Kámán Levente, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    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, alátét; gyűrük 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; könyökcsővek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,

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

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

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

[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémbő; 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 nyomdabetük kivételével; szegecsek,

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

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

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    Biztonsági zárak javítása; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; felvonók felszerelése

és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása;
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gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; járműfényezés; járművek karbantartása; járművek rozsda

elleni kezelése; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények

karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; segítségnyújtás elromlott

 járművekhez [javítás]; szegecselés; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 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 15 03795

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Kámán Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    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, alátét; gyűrük 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; könyökcsővek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,

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

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

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

[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémbő; 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 nyomdabetük kivételével; szegecsek,
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fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

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

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    Biztonsági zárak javítása; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; felvonók felszerelése

és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása;

gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; járműfényezés; járművek karbantartása; járművek rozsda

elleni kezelése; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények

karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; segítségnyújtás elromlott

 járművekhez [javítás]; szegecselés; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 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 15 03851

 ( 220 ) 2015.12.23.

 ( 731 )  Katus Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KATUSFOOD

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03857

 ( 220 ) 2015.12.27.

 ( 731 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WINE CASTLE TOKAJ

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 15 03859

 ( 220 ) 2015.12.27.

 ( 731 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRIME CASTLE TOKAJ

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 15 03860

 ( 220 ) 2015.12.27.

 ( 731 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) KING CASTLE TOKAJ

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 210 ) M 16 00010

 ( 220 ) 2016.01.04.

 ( 731 )  International Hotel Investments plc 100%, Floriana (MT)

 ( 740 )  Tamási Artúr Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CORINTHIA

 ( 511 )   35    Szállodák és időben megosztott használatú üdülők menedzsmentje.

 36    Ingatlanügyek; lakóingatlanok menedzsmentje; lakóingatlanokhoz kapcsolódó menedzsmentszolgáltatások;

ingatlanok menedzsmentje; lakóingatlanok bérbeadása; ingatlan bérbeadás; lakóingatlanokkal kapcsolatos

ügynöki tevékenység; ingatlanok és épületek vételével és eladásával kapcsolatos ügynöki szolgáltatások;

ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlan értékesítéssel, vásárlással és bérbeadással kapcsolatos ügynöki

szolgáltatások; ingatlanértékelés; ingatlan kiválasztás harmadik feleknek; ingatlan bérbeadás; ingatlanalkuszi

tevékenység; alkuszi tevékenység ingatlanok megszerzésével és értékesítésével összefüggésben; ingatlanok

adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; házak és lakások adásvételével és bérletével kapcsolatos

információ szolgáltatása; ingatlanokkal kapcsolatos információszolgáltatás az interneten keresztül; ingatlanokkal

kapcsolatos információ szolgáltatása elektronikus úton; tanácsadó, információs és konzulens szolgáltatások

 nyújtása valamennyi fentebb felsorolt szolgáltatással összefüggésben.

 37    Épületek építése; építészeti-, belsőépítészeti-, gépészeti- és villamosipari javítások; építészeti-,

belsőépítészeti-, gépészeti- és villamosipari szerelési munkálatok; építési szolgáltatások nyújtása

lakóingatlanokkal összefüggésben; lakóingatlanok fejlesztése (építése); ingatlanfejlesztés (építés);

ingatlanépítéssel kapcsolatos helyszíni projektmenedzsment; ingatlanok építése, felújítása, karbantartása és

javítása; információs, tanácsadó és konzulens szolgáltatások nyújtása valamennyi fenti szolgáltatással

 összefüggésben.

 41    Szórakoztatás; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; zenés szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatás

foglalása; szórakoztatáshoz, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó létesítmények biztosítása; élő előadásokkal

kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási tárgyú információ szolgáltatása; szórakoztatáshoz használt

létesítmények foglalása; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; üdülőközpontokban nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; szállodákban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; diszkókban nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatáshoz szobák biztosítása; esküvői rendezvények és szórakoztatás

szervezése esküvői rendezvényekhez; jegyfoglalás bemutatókra és más szórakoztató műsorokra; kulturális

tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális, művészeti események szervezése; kulturális

 tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése.

 42    Szállodák tervezése; építészeti projektmenedzsment; mérnöki projektmenedzsment; építési projektek

menedzsmentje a helyszínen kívül; tanácsadás, tervezés és technikai segítségnyújtás a megelőző

 szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

 43    Szállodai szolgáltatások; szállodafoglalás; üdülőhoteli szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; üdülő

apartmanok bérbeadása; vendégfogadó- és panziószolgáltatások; étterem, közösségi tér, taverna, kávéház és

catering (étkeztetési) szolgáltatások; tanácsadás, konzultánsi és információs szolgáltatások az előzőekkel

összefüggésben; bérbeadás, bérbevétel és lízing az előzőekkel összefüggésben; szállodai elhelyezés foglalása;

ideiglenes elhelyezés foglalása; éttermi foglalások; konferenciatermek biztosítása; konferencia, kiállítási és

 tárgyalási létesítmények biztosítása; bútorok bérbeadása konferenciákhoz; szállodai elhelyezés értékelése.

 44    Gyógyfürdő szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szépségápolás;

 kozmetikai testkezelések; szépségszalon szolgáltatások; fodrászati- és szépségszalon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00097

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  GMS & IT Kkt., Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Vállalatirányítás támogatása, ár versenyeztetés, marketing szolgáltatás közvetítése, üzleti elemzés,

 kereskedelmi és közvetítői szolgáltatás, adatszolgáltatás, online piactér biztosítása, segítségnyújtás üzletkötéshez.

  38    Internetes fórumok biztosítása.

 ( 210 ) M 16 00101

 ( 220 ) 2016.01.14.

 ( 731 )  NetAmbulancia Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 16 00120

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  B. Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 00138

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  KEL-FEDER Zrt., Kelebia (HU)

 ( 740 )  dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00142

 ( 220 ) 2016.01.19.

 ( 731 )  EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek, szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;
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szemüvegzsinórok; elektronikus reklámok, elektronikus világító reklámfeliratok, elektronikus reklámtáblák,

elektronikus reklámkijelző készülékek, elektronikus reklám monitorok; elektronikus háttér világosításos

 reklámhordozók.

 35    Napszemüvegekkel, szemüvegkeretekkel, szemüveglencsékkel, szemüvegtokokkal, szemüvegzsinórokkal

 kapcsolatos reklám és kereskedelmi szolgáltatások; reklámanyagok készítése, terjesztése.

 ( 210 ) M 16 00143

 ( 220 ) 2016.01.19.

 ( 731 )  EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

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

 ( 541 ) INDIE EYELAND

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek, szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; elektronikus reklámok, elektronikus világító reklámfeliratok, elektronikus reklámtáblák,

elektronikus reklámkijelző készülékek, elektronikus reklám monitorok; elektronikus háttér világosításos

 reklámhordozók.

 35    Napszemüvegekkel, szemüvegkeretekkel, szemüveglencsékkel, szemüvegtokokkal, szemüvegzsinórokkal

 kapcsolatos reklám és kereskedelmi szolgáltatások; reklámanyagok készítése, terjesztése.

 ( 210 ) M 16 00152

 ( 220 ) 2016.01.19.

 ( 731 )  Királymajor Patika Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Balázs Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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; (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 00205

 ( 220 ) 2016.01.26.

 ( 731 )  Első Magyar Vállalkozói Kártya Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Széchenyi Kártya Klub

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, áruk és szolgáltatások marketing és

 reklámozási ügyletei és ezzel összefüggő kiállítások, bemutatók, konferenciák, üzleti találkozók szervezése.

 36    Pénzügyi ügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi elemzés; pénzügyi információ nyújtás; pénzügyi

szponzorálás támogatás; biztosítási ügyletek; hitelkártya szolgáltatás; hitelirodák; finanszírozási szolgáltatások;

 jótékonysági célú gyűjtések; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai.

 45    Jogi szolgáltatások, jogi képviselet, iparjogvédelmi tanácsadás, szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás,

 választott-bírósági szolgáltatások vállalkozók számára.

 ( 210 ) M 16 00219
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 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 )  Jüllich József, Pusztavám (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) Jüllich Technology

 ( 511 ) 7    Adagolók (géprészek); anyagmozgató gépek; konvejorok (gépek); műanyag- és gumifeldolgozó gépek;

 robotok (gépek); sajtoló- és formázógépek; szerszámgépek; szerszámok (géprészek).

 9    Napelemek (villamosenergia-termeléshez) és ezekhez tartozó berendezések.

 11    Fűtő és szellőztető eszközök és berendezések, napkollektorok (fűtéshez) és ezek működtetéséhez tartozó

 berendezések.

 ( 210 ) M 16 00224

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Szalai Gabriella, Budapest (HU)

 ( 541 ) NICSAK KI MESÉL?!

 ( 511 )  9    DVD, CD, mágneses adathordozók, műsoros hanganyag.

  16    Könyvek, kiadványok.

  41    Oktatás, nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenység, gyermekek képességfejlesztése.

 ( 210 ) M 16 00357

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  Ongai Kulturális Egyesület, Onga (HU)

 Takács László, Onga (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák, cseresznyepálinka.

  41    Bálok, konferenciák, versenyek szervezése.

  42    Szoftver.

 ( 210 ) M 16 00446

 ( 220 ) 2016.02.15.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) AZ EURÓPAI KERESKEDELEM NAPJA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók;

kereskedelmi kiállítások; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési tanácsadások,

 konzultációk és információk.

  41    Kongresszusok és konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadása; oktatások.

  42    Kereskedelmi számítógépes programok készítése.

 ( 210 ) M 16 00457

 ( 220 ) 2016.02.12.

 ( 731 )  BARTA GYÖRGY 1/1, CSOKVAOMÁNY (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Budapest

 ( 541 ) SMARK

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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

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

 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 00473

 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  I+H Ingatlanhasznosító, Építészeti és Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; kulturális tevékenységek.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység.

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 00485

 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  Bagdi Annabell Melinda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Klausmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Boldogság Intézet

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00497

 ( 220 ) 2016.02.17.

 ( 731 )  VÁV UNION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Péter, Budapest

 ( 541 ) EK115

 ( 511 )  9    Villamos/elektromos kapcsolók; villamos kapcsolódobozok.

  12    Villamoskocsik, trolibuszok.
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 ( 210 ) M 16 00507

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Minden könyv hozzánk tesz valamit.

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 00510

 ( 220 ) 2016.02.18.

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

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A jövőd kulcsa

 ( 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;

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 00512

 ( 220 ) 2016.02.18.
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 ( 731 )  Bölcs Béla, Lánycsók (HU)

 Galambos Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek.

 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 00513

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Baráth Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK 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)

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

  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 00517

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
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 ( 210 ) M 16 00518

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 210 ) M 16 00537

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Kiss Ágnes, Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 00617

 ( 220 ) 2016.02.25.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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).

 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 00625

 ( 220 ) 2016.02.24.

 ( 731 )  UPINGTON INVESTMENTS Société á responsabilité limitée, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KERAVILL

 ( 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).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 00626

 ( 220 ) 2016.02.24.

 ( 731 )  UPINGTON INVESTMENTS Société á responsabilité limitée, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gyülvészi 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).
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 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 00628

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  En-Co Software Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Kaszó Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szofrverek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.

 ( 210 ) M 16 00630

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  OPTIMETRIQ Méréstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Monor (HU)

 ( 740 )  Csontos Tamás, Monor

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Műszaki kutatás.

 ( 210 ) M 16 00631

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Tripon László, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Az L0000343 számú COGNAC eredetmegjelölés területéről származó, a termékleírásnak megfelelően

 előállított alkoholban tartósított gyümölcsök; zselék.

 30    Az L0000343 számú COGNAC eredetmegjelölés területéről származó, a termékleírásnak megfelelően

előállított alkohollal töltött csokoládék, bonbonok; alkohol alapú édességek; csokoládépasztillák; csokoládé

 pralinék formájában; csokoládé bevonatú gyümölcsök, csokoládék.

  35    Édesipari termékek, csokoládék kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 00632

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  SOLVENT Kereskedőház Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Természetes belek hurka, kolbász, és egyéb húskészítményekhez; műbelek szalámik és egyéb

 húskészítményekhez.

 22    Kötöző anyagok nem fémből mezőgazdasági használatra, műanyag szálakból készült kötözőzsineg,

 műanyag szálakból készült kötöző hálók, hálók, sonkahálók, húshálók.

 30    Fűszerek, ízesítők, fűszerkeverékek, ételízesítők, fűszerkeverék májas hurka készítéshez, fűszerkeverék

véres hurka készítéséhez, fűszerkeverék disznósajt készítéséhez, fűszerkeverék sonka pácolásához, fűszerkeverék
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parasztkolbász készítéséhez, fűszerkeverék csípős házikolbász készítéséhez, fűszerkeverék sütőkolbász

 készítéséhez, só élelmiszerek tartósítására.

 ( 210 ) M 16 00650

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor, cukorból készült tortadíszek, cukormáz süteményekhez, édesítőszerek-természetes, glükóz,

 kandiscukor, malátacukor, maltóz, nádcukorszirup, pálmacukor.

 ( 210 ) M 16 00651

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Pálinka Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Lukácsi Sándor, Békéscsaba

 ( 541 ) MAGNA PÁLINKA

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00719

 ( 220 ) 2016.02.29.

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

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

 ( 541 ) Az alapos ok.

 ( 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 00731

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Magyar Vízközmű Szövetség, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

 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 00732

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Magyar Vízközmű Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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 00733

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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 00734

 ( 220 ) 2016.03.02.
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 ( 731 )  Limbach Jenőné, Budapest (HU)

 ( 541 ) Alaska

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé.

  35    Reklámozás, hirdetés.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 00736

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) TESCO-Jó dolgok várnak

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00737

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ LOTZ TEREM

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek, különösen könyv, folyóirat, elektronikus adathordozók, ruházati termékek

 kereskedelme.

  36    lngatlanügyletek, különösen igatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, ingatlanhasznosítás.

 41    Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, akadémiák (oktatás), bálok szervezése,

divatbemutató szervezése szórakoztatás céljából, egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz

tréning), előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), nyelvi tolmács

szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai), sport edzőtábori

 szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 00742

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LESILIP

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 00747

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Montana Tudásmenedzsment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Számítógépes adatbázis menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; számítógépes

 adatbázisok összeállítása.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 42    Adatbázisok fejlesztése, karbantartása; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis szoftverek telepítése;
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szoftveradatbázisok frissítése; számítógépes adatbázisok tervezése és hosztolása; adatbázisok tervezése és

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 16 00752

 ( 220 ) 2016.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rose Garden

 ( 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 00753

 ( 220 ) 2016.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Corvin Atrium

 ( 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 00754

 ( 220 ) 2016.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Young 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 00755

 ( 220 ) 2016.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Soho Life

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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 00757

 ( 220 ) 2016.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Grandio by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00759

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 László Béla 50%, Budapest (HU)

  

( 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).

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

 ( 210 ) M 16 00763

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Drenco Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Futballcipők, fürdősapkák, lábszárvédők, melegítők, szvetterek, pólók, tornaruházat, sportcipők, bokavédők,

 kesztyűk, sporttrikók, nadrágok.

 28    Asztalok asztalifocihoz, eszközök testgyakorláshoz, gördeszka, görkorcsolyák, görkorcsolyák sorban

elhelyezett görgőkkel, kesztyűk, korcsolyacipők (korcsolyával), korcsolyák, könyökvédők (sportcikkek), labdák

labdajátékokhoz, sípcsontvédők, súlyzók, teniszhálók, teniszütők, testépítő-felszerelések, térdvédők

 (sportcikkek), tollaslabda, tornafelszerelések, ugródeszkák.

 ( 210 ) M 16 00780

 ( 220 ) 2016.03.03.
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 ( 731 )  Starx Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Áchim Péter Pál, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; napszemüveg láncok;

zsinórok napszemüveghez; szemüveg-, napszemüvegtokok; napszemüvegtartó zsinórok; szárak

napszemüvegekhez; orrtámaszok napszemüvegekhez; zsinórok napszemüvegekhez; szemüvegre csíptethető

napszemüvegek; receptre felírt napszemüvegek; optikai lencsék napszemüvegekhez; szemüveg- és

napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; keretek szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; AC/DC átalakítók; adapterek[elektromosság];

 adapterek telefonok hallókészülékhez történő csatlakoztatásához; adatátvitelre szolgáló készülékek.

 14    Félnemes bizsu cikkek; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; achát; achát ékszer; akciófigurák [dísz] nemesfémből; állatmodellek nemesfémből

[dísztárgyak]; állatmodellek nemesfémmel bevonva [dísztárgyak]; amulettek; amulettek [ékszerek]; apró

dísztárgyak bronzból; tenyésztett gyöngyök; tenyésztett gyöngyökből készült divatékszerek; természetes

ékkövek; testékszer-gyűrűk; testékszer szegecsek; testre szabott ékszertartó dobozok; tokok, dobozok időmérő

eszközökhöz; tokok időmérő eszközökhöz; topáz; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; tűzzománc kitűzők; utazó

órák; üveqből készült ékszerek; vallási ikonokról készült nemesfém szobrok; vezeték nélküli kommunikációs

 funkcióval rendelkező órák; zafír; zenélő ékszerdobozok; zománc ékszerek; zsebórák.

 18    Pénztárcák kártyatartóval; bőr pénztárcák; pénztárcák, erszények; erszények, pénztárcák; csuklóra

rögzíthető pénztárcák; kis erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; nemesfém pénztárcák, erszények;

levéltárcák, pénztárcák nemesfémből; multifunkciós erszények, pénztárcák; pénztárcák kártyatartó rekeszek;

kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); bőrből készült táskák és

pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; levéltárcák, pénztárcák nemesfémből; multifunkciós erszények,

pénztárcák; pénztárcák kártyatartó rekesszel; ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák [bőráruk]; aktatáskák

[bőrcikkek]; aktatáskák, irattáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi kistáskák; alkalmi táskák

[clutch]; aprópénz tartók; aprópénz tartók (nem nemesfémből készült); aprópénztartó erszények nemesfémből;

atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák; babahordozók [erszények vagy

kenguruk]; bankjegytartók; bankkártyatartók; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; utazótáskák, bőröndök, tárcák

 és más hordozóeszközök.

 ( 210 ) M 16 00798

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  LUPO Bőrdíszmű Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Földesi Ferenc, Kecskemét

 ( 541 ) LUPO

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

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

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

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

 18    Bőr és bőrutánzatok; 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 00811

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Publimont Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

 ( 541 ) Publimont: Always visible!

 ( 511 )  16    Papír, 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); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek

 nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00836

 ( 220 ) 2016.03.10.

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

 ( 740 )  Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PINBALL FX

 ( 511 )  9    Online letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.

 ( 210 ) M 16 00856

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Sugar & Candy Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Bodó Gábor, Szeged

  

( 546 )

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

 ( 210 ) M 16 00857

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Car-Cool Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hirsch Imre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 00858

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  Car-Cool Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hirsch Imre Lajos, Budapest
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( 546 )

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

  35    Reklámozás.

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

 ( 210 ) M 16 00859

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  SEA-SAND Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kozmetikai gépek és készülékek kölcsönzése.

 39    Helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

 utazásszervezés; információ szállítással kapcsolatban.

  43    Szállásügynökségek (szállodák, panziók); szálláshely lefoglalása (időleges-).

 ( 210 ) M 16 00860

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  LIVIL MEDIA Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás

  41    Szórakoztatás

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 00861

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  LIVIL MEDIA Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás

  41    Szórakoztatás

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 00862

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  R-Water Kft., Akaszto (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 15. szám, 2016.08.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1427



 ( 541 ) Vitavíz

 ( 511 )  32    Ásványvíz [italok]; ásványvizek; asztali vizek; forrásvíz; gleccservíz; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített

vizek; nem gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz

 [szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; vizek [italok].

 ( 210 ) M 16 00864

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  RAVORA Studio Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; nyelvoktatás; on-line felületen elérhető elektronikus tananyag

 szolgáltatása.

 ( 210 ) M 16 00868

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; biztonsági felszerelések, a

járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések;

biztonsági kamerák; biztonsági készülékek audio jelek feldolgozásához; biztonsági riasztó berendezések [nem

járművekhez]; biztonsági riasztók [nem járművekhez]; biztonsági vezérlő berendezések; csengők [riasztó

berendezések]; elektromos biztonsági felügyelő berendezések; riasztók; számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető; védelmi és biztonsági berendezések.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgáltatások;

biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági őrszolgálat; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások

detektív ügynökségek; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; őrző-védő szolgáltatások;

szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; tájékoztatás biztonsági őri szolgáltatásokkal kapcsolatosan;

 testőrszolgálat; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00869

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes

 programok; számítógépes szoftver programok; szoftvertermékek.

 ( 210 ) M 16 00870

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Béke Nóra, Újszentmargita (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élőállat-értékesítés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások; szarvasmarha-értékesítés.

 44    Állattenyésztés; gazdálkodás (állatok); mezőgazdasági szolgáltatások; szarvasmarhatartási szolgáltatások;

 szarvasmarha-tenyésztő szolgáltatások; tenyésztési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00874

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Gyárfás-Tóth Tamás, Siófok (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Újrafelhasznált gumiból készült ütéscsillapító gumiburkolat, kültéri, beltéri gumilap.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00878

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Kovács Antal Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; só; mustár; fűszerek; jég.

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00883

 ( 220 ) 2016.03.13.

 ( 731 )  Tarczi Dániel, Ják (HU)

 ( 541 ) MAXI TAXI
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 ( 511 )  39    Szállítás; utazásszervezés; taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; utasszállítás taxival;

 taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxival történő szállítás megszervezése.

 ( 210 ) M 16 00884

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  azponthu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 00885

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír alapú újság.

  35    Internetes reklámújság.

 ( 210 ) M 16 00891

 ( 220 ) 2016.03.16.

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

 ( 740 )  Strider Mihály, Eger

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, illetve alkatrészeik, szűréstechnikai áruk gépekhez, motorokhoz, levegőszűrők,

 motorolaj-szűrők, üzemanyag szűrők, hidraulika szűrők, hűtőfolyadék szűrők, szűrők hűtőlevegő tisztítására.

  11    Szellőztető-, vízszolgáltató berendezések, szűrők háztartási vagy ipari berendezésekhez, szűrők ivóvízhez.

 ( 210 ) M 16 00954

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HAIR PRO-TOX

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó
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szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

 gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam.

5    Gyógyhatású hajkozmetikai készítmények; gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények;

gyógyhatású hajregeneráló készítmények; gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló,

kondicionáló adalék hajfestéshez és hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású

 készítmények.

 35    Fodrászat és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és online

 kiskereskedelmi szolgáltatások; fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

  44    Fodrászat; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és tanácsadás a hajápolás területén.

 ( 210 ) M 16 00955

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozó krémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 21    Kozmetikai eszközök; sminkeszközök; kozmetikai ecsetek;sminkeltávolító készülékek; kozmetikai kompakt

púderek; kozmetikai táskák [felszerelt]; tárolók,tartók kozmetikumoknak; hajfésűk; hajkefék; elektromos

hajkefék hajformázáshoz; hajszínezőecsetek; hajfestékek felvitelére szánt flakonok; ajakecsetek; szemöldökkefék;

 szempillaspirálok.

 26    Hajdíszek; hajfestő fóliák; hajcsavarók; hajcsatok; hajtűk; hajgöndörítő eszközök, hajcsavarók;álhajak;

 hajfonatok; hajhosszabbítások; parókák; hajszalagok, hajpántok; hajhálók; hajgumik.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási

 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; fodrászat; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és

 tanácsadás a bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 210 ) M 16 00956
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 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KALLOS PLEX

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozó krémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási

 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és tanácsadás a

 bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 210 ) M 16 00957

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KALLOS MED

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozó krémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 15. szám, 2016.08.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1432



kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási

 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és tanácsadás a

 bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 210 ) M 16 00978

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Guaiana Gaetano, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, illatkészítmények, kozmetikai szerek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározás.

 ( 210 ) M 16 00987

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Bankó Ákos, Budapest (HU)

 Nagy Ákos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00988

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Nonoart Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Klára, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Asztallapok; asztalok; asztalok fémből; ágyak; bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények nem fémből; csapok, ékek nem fémből; csavarok, nem fémből; díványok, kerevetek;

edényszárítók (rácsok, állványok); élelmiszertartó szekrények nem fémből; faszerkezetek bútorokhoz; fejes

csavarok nem fémből; fejtámaszok (bútorok); fémbútorok; fiókok; fogasok(bútorok); fotelek, kar(os)székek;

iratgyűjtő polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok;

járókák, állókák kisgyermekeknek; kampók, fogasok nem fémből; kanapék; karosszékek, sezlonok;

kartotékszekrények; kartotéktartók (bútorok); kerevetek, pamlagok; kis íróasztalok, szekreterek; komódok, fiókos

szekrények; könyvespolcok; könyvtartók (bútorzat); magas székek gyermekeknek; matracok; mosdóállványok

(bútorzat); munkaasztalok, satupadok nem fémből; műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari munkák;

öltözőasztalok; padok (bútorok); palackállványok; paravánok (bútorok); pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok

(bútorok); pultok (asztalok); rajzasztalok; ruganyos matracok ágyba; ruhaakasztók/ruhafogasok; ruhafogasok nem

fémből; ruhatakarók (tároláshoz); szabadon álló válaszfalak (bútor); szagelzáró szifonok (műanyagból);

számítógéptartó-kocsik (bútorzat); szekrények; székek fémből; székek (ülések); tálcák nem fémből; tárolópolcok;

törölközőállványok (bútor); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); virágcseréptartó talpazatok; virágtartók,
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 virágállványok (bútorzat); zsúrkocsik; zsúrkocsik (bútorok).

 37    Bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; kárpit(ozás) javítása; konyhai felszerelések

 üzembe helyezése.

  42    Belső építészet; építési tervkészítés; ipari formatervezés.

 ( 210 ) M 16 00989

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 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).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00990

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01014

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  T-CELL Plasztik Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari rendeltetésű rasztóanyagok, ragasztó anyag polisztirol részére.

 17    Hő és hangszigetelő anyagok, lemezek és egyéb alakos hő és hangszigetelő elemek, tömítőanyagok,

 tömítések, expandált polisztirol hőszigetelő termékek, polisztirol hőszigetelőlemez.

  35    Hő és hangszigetelő anyagok és ezek tartozékainak kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 01015

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Lukács Katalin Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 ) BALBOA

 ( 511 )  16    Könyvek, folyóiratok, plakátok, üdvözlőlapok, kártyák, transzparens, brosúrák, fényképek ,hírlevelek,

 jegyek, naptárak, noteszok, poszterek, zászlók papírból.

  25    Ruházati termék, pólók, sapkák.
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 41    Sportrendezvények, futóversenyek, sportversenyek rendezése, testnevelés, online, nem letölthető videók

 biztosítása, időmérés sporteseményeken, szórakoztatás, sorsjátékok lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 01018

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Atlasbx Co., Ltd., Daeduck-Ku, Daejon (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok járművekhez.

 ( 210 ) M 16 01019

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Atlasbx Co., Ltd., Daeduck-Ku, Daejon (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok járművekhez.

 ( 210 ) M 16 01020

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  HANES Germany GmbH, Rheine (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 16 01023

 ( 220 ) 2016.03.24.

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

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Frissen helyben sütött pékáru; kenyér, kiflik, zsemlék, egyéb pékáru, aprósütemény, teasütemény, briós,

 gabonakészítmények, keksz, lepények, liszttartalmú ételek, mézeskalács, quiche, sütemények.

 ( 210 ) M 16 01024

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  SALZOL Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

  

( 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).
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 ( 210 ) M 16 01025

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Varga László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Schönig Henriett, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép játékszoftver; egér alátétek.

  25    Ruházat, ruhaneműk; pólók; sapkák.

 28    Játék babák; játékfigurák; játékkártyák; játékmodellek; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott

 állatoknak; kirakós játékok (puzzle); plüss játékszerek; táblajáték; zsetonok játékokhoz.

 ( 210 ) M 16 01027

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  MOONRISE Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatokból készült kulcstartó, tokok.

  30    Kávé, tea.

  43    Vendéglátás, étterem és bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01030

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Ombodi Gergő 1/4, Nagykanizsa (HU)

 Szoliva Zsolt 1/4, Nagykanizsa (HU)

 Csepregi Tamás 1/4, Zalakaros (HU)

 Simon Tamás 1/4, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Balázs, Budapest

 ( 541 ) 4TRAINERZ

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01044

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  R.G.E. Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ipoly Bútor

 ( 511 )  9    Speciális laboratóriumi bútorok; laboratóriumi bútorok [speciálisan kialakított].

 10    Speciális bútorok gyógyászati használatra; speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; kifejezetten

fogászati használatra készített bútorok; kifejezetten sebészeti használatra készített bútorok; gyógyászati kezelési

használatra kialakított bútorok; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorok; endoszkópos vizsgálati célokra

 készített bútorok.

 20    Ággyá alakítható bútorok; alakítható bútorok; állítható magasságú konyhai bútorok; állványok [bútorok]

audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai akváriumokhoz; állványok, mint nem fém anyagokból készült

bútorok; alumínium kerti bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; áthelyezhető nem fém tároló állványok
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[bútorok]; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beépített bútorokhoz

használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; beépített bútorokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; beltéri

 bútorok; acélból készült bútorok; átlátszó üvegajtók bútorokhoz.

 37    Bútorfelújítás, -javítás és -karbantartás; bútorjavítás és felújítás; bútorok karbantartása és javítása; bútorok

szerelése; méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; üzletek bútorzatának beszerelése; bútorfelújítással

 kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 16 01050

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Rodent Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek állatok részére.

5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01051

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Skylight Evangéliumi Alapítvány, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

  45    Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 16 01052

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Exler Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágner Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01053

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Exler Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágner Erzsébet, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01055

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Wang Mingwei, Guangzhou, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán 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; tengelyek gépekhez; csapágyak [géprészek]; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy

motorokhoz; tágulási tartályok [géprészek]; ventilátorok motorokhoz; szűrők [gépek vagy motorok részei];

gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; dugattyúgyűrűk; pumpák [gépek vagy motorok részei];

gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; vákuumszivattyúk [gépek]; szelepek [géprészek]; dugattyúk [gépek

 vagy motorok részei].

 ( 210 ) M 16 01058

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  Hegedűs Erika, Budapest (HU)

 ( 541 ) Több van benned, mint gondolnád!

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, folyóiratok, tanítási- és oktatási anyagok.

 35    Oktatási anyagok, könyvek, kiadványok, önismereti és személyiségfejlesztő tréning anyagok és coaching

 szakmai anyagok forgalmazása, internetes kereskedelem, marketing.

 41    Oktatás, nevelés, szakmai képzés, tréningek, eőadások tartása, személyiségfejlesztő tréningek, coaching,

 kulturális tevékenység, művelődésszervezés, online képzés, könyvkiadás.

 ( 210 ) M 16 01062

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Great Geztby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák, textiláruk ruházati termékekhez, továbbá ágy- és textilneműek; szövetek; törölközők; plédek;

 takarók; vászonból készült termékek.

  25    Ruházati termékek; lábbelik; kalapok; strandruházat; strandcikkek, sportruházatok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, kiemelten ruházati termékek, cipők, kalapok, strandruházat,

 strandcikkek, textíliák, textiláruk, lábbelik.

 ( 210 ) M 16 01063

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Aviva Alapítvány, Remeteszőlős (HU)

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

 ( 541 ) AVIVA

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
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eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés

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

könyvkiadás; kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

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

publikációk (nem letölthetők); sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szakmai

átképzés; szakoktatás, szakmai képzés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése

és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szövegek kiadása (nem reklámcélú);

 testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; videofilmgyártás; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 16 01065

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Chen You Hui, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipő.

 ( 210 ) M 16 01067

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Molnár Nikolett 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Sport DVD és egyéb mágneses adathordozók, digitális rögzítésű média.

 16    Könyv, kiadvány, prospektus; papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok

 csomagolásra; nyomdabetűk; klisék.

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

 41    Szórakoztatás, sport-és kultúrális tevékenység; versenyek, vetélkedők, sport bemutatók, művészeti

 tevékenység; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 01068

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  TRUEMAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Tamás Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 01069

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meskó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyermekleukémia Alapítvány

 ( 511 )  36    Pénzgyűjtési tevékenységek biztosítása a rászorulók számára szükséges orvosi kutatás és eljárások

támogatásához [jótékonysági alapítványi szolgáltatások]; pénzgyűjtés és szponzorálás; pénzügyi támogatás és

szponzorálás; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések

szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára; pénzadományok biztosítása jótékonysági szervezetek

számára; jótékonysági szolgáltatások pénzadományok területén; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen

pénzügyi szolgáltatások; jótékonysági célú alapok létrehozása (pénzgyűjtés); szórakoztató rendezvények révén

történő jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi támogatása egészségügyi intézményeknek; pénzügyi támogatása

 leukémiás, rákos és egyéb vérképzőszervi betegségben szenvedő gyerekeknek és hozzátartozóiknak.

 45    Érzelmi támogatás rákbetegek és családtagjaik részére interaktív online fórumokon keresztül; személyes

támogatás biztosítása rákbetegek és családtagjaik részére; támogatás gyász esetén; személyes támogatás

 biztosítása halálos rendellenességekkel küzdő páciensek családtagjai számára.

 ( 210 ) M 16 01071

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  PACIFICAFFÉ Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kakaó; tea; tea alapú italok; kakaó alapú italok.

  39    Áruk csomagolása.

  41    Oktatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 16 01072

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  PACIFICAFFÉ Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

 ( 541 ) PACIFICAFFÉ

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kakaó; kakaó alapú italok; tea; tea alapú italok.

  39    Áruk csomagolása.

  41    Oktatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 16 01076

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Sági-Béres Katalin Mária, Gyömrő (HU)

 ( 541 ) Arnamentia

 ( 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); bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények; natúrkozmetikai

 készítmények; testápoló készítmények; fürdőgolyók.
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 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01079

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mindenki olvas

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01080

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Jurca Iván, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangfelvétel hordozók, CD-k, DVD-k, zenét tartalmazó CD-k és DVD-k.

 41    Hangfelvételek készítése; hangfelvételi szolgáltatások; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

 szolgáltatásai.

 43    Kocsmák; bár szolgáltatások; borozók; büfé szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása; étkezdék; éttermek;

gyorséttermek; hotelek; fizető vendéglátás; ideiglenes szállásadás; szállásadás; kantinok; kávéházak; motelek;

önkiszolgáló éttermek; motelek; sörözők; vendéglátás; vendéglátóipari szolgáltatás; zenés táncos szórkozóhelyi

 szolgáltatás, DISCO-k.

 ( 210 ) M 16 01081

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Natura-Pro Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

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

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

 ( 210 ) M 16 01083

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Ecorgan Kft., Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged

 ( 541 ) EVIDO

 ( 511 )  7    Mosógép; botmixer; turmixgép; konyhai robotgép; kenyérszeletelő; gyümölcs centrifuga; citrusfacsaró.

 11    Sütő; konyhai tűzhelyek; mini konyha (hűtő, mosogató, főzőlap); mikrohullámú sütő; gőzpárolók;

 főzőlapok; páraelszívók; hűtők; mosogatók; csaptelepek; infrafűtőkészülékek; kenyérpirító; vízforraló; kávéfőző.

 ( 210 ) M 16 01084

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Ecorgan Kft., Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged

 ( 541 ) CHEEF

 ( 511 )  7    Mosógép; botmixer; turmixgép; konyhai robotgép; kenyérszeletelő; gyümölcs centrifuga; citrusfacsaró.

 11    Sütő; konyhai tűzhelyek; mini konyha (hűtő, mosogató, főzőlap); mikrohullámú sütő; gőzpárolók;

 főzőlapok; páraelszívók; hűtők; mosogatók; csaptelepek; infrafűtőkészülékek; kenyérpirító; vízforraló; kávéfőző.

 ( 210 ) M 16 01091

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  IMMO-LAND Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Raktárbérlet, raktározás, tárolás, tároló tartályok kölcsönzése, szállítási szolgáltatások, költöztetés.

 ( 210 ) M 16 01093

 ( 220 ) 2016.03.31.

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

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01094

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Margarete Birner, Bécs (AT)

 ( 740 )  KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok. (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

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)

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)

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)

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)

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

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)

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

 szereplő valamennyi áru)

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru)

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok. (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

  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 01095

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Sági-Béres Katalin Mária, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; bőrápoló készítmények;

hajápoló készítmények; natúrkozmetikai készítmények; testápoló készítmények; fürdőgolyók (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01096

 ( 220 ) 2016.04.01.

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

 ( 541 ) MISTRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01097

 ( 220 ) 2016.04.01.

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

 ( 541 ) DROSIFLEXA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01098

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)

 Budapesti Zsidó Hitközség, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 01099

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)

 Budapesti Zsidó Hitközség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 01107

 ( 220 ) 2016.04.04.

 ( 731 )  Horváth Erzsébet, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők; vitaminkészítmények;

 vitamintartalmú csokoládék, bonbonok.

 30    Csokoládék; csokoládékészítmények; csokoládés édesipari termékek; töltött csokoládék; csokoládé

 pasztillák.

 35    Csokoládékkal, édesipari termékekkel, táplálék-kiegészítőkkel és vitaminkészítményekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01108

 ( 220 ) 2016.04.04.

 ( 731 )  Household Depo Import-Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01112

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az élet édesen teljes

 ( 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 01136

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  Benoit and Augusten Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01139

 ( 220 ) 2016.04.04.

 ( 731 )  Zámbori Tamás, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Főnix kártya

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, hűségprogramok, ösztönző és bónuszprogram

szolgáltatások, áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni

jutalompontok által, engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok

adminisztrációja, értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete,

értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén, fogyasztói hűségprogramok

szervezése és vezetése, fogyasztói hűségprogramok igazgatása, hűség- és ösztönző programok működtetése,

hűségkártya szolgáltatások, hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és
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felügyelete, kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk

segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat, mások termékeinek és szolgáltatásainak

marketingje kuponok terjesztése révén, ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése, üzleti

ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje, vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete, vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások, vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra, vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra, kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások, online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára

 lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése.

 36    Pénzügyi szolgáltatások és bankügyletek, pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások,

ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, kulturális célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások,

 szabadidős célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, utazási célokra.

 38    Online felület biztosítása közösségi hálózatépítés céljából, online felület biztosítása a kártya felhasználása

 érdekében.

 ( 210 ) M 16 01142

 ( 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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01143

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) Agrosix

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

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

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 01156

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  Takó Antal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Csirkehús, csirkehúsból készült ételek ebben az áruosztályban.

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01158

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) AMBROBENE

 ( 511 ) 5    Gyógyászati és gyógyhatású készítmények; készítmények erős köhögéssel járó akut és krónikus légúti

 megbetegedések kezelésére, továbbá akut és krónikus légúti és homloküregi fertőzések kezelésére.

 ( 210 ) M 16 01159

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  Mátrai László, Budapest (HU)

 Mátrai Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 16 01160

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  Mátrai László, Budapest (HU)

 Mátrai Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 16 01161

 ( 220 ) 2016.04.05.

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01162

 ( 220 ) 2016.04.05.

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01164

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) ALGOFLEX

 ( 511 )   10    Elektroterápiás gyógyászati eszközökön keresztüli idegstimuláló elektromos eszközök.

 ( 210 ) M 16 01166

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Aluminium termékek.

  17    Műanyag lemezek.

  35    Alumínium termékek, műanyag lemezek, gyártása, forgalmazása, kis és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 16 01167

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Varga Géza, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Szőnyegek, linóleum, mesterséges gyep, műgyep, padlóburkolatok, PVC padlóburkolatok, szőnyegalátétek,

 szőnyegek, szőnyegek fonott kötélből sípályákra, tornatermi gyékények sportlétesítményekhez, sportpályákhoz.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások sportlétesítményekkel, sportpályákkal kapcsolatban.

 42    Belsőépítészet, építési tervkészítés, építészeti szolgáltatások, építészeti konzultáció, földmérés, geológiai

 felderítés, sportlétesítmények és sportpályák tervezésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 01169

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények, cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 16 01170

 ( 220 ) 2016.04.06.

 ( 731 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények, cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 16 01171

 ( 220 ) 2016.04.06.
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 ( 731 )  Orink Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ácsvonalzók, famérő lécek, adatfeldolgozó készülékek, akkumulátor- és elemtöltők, akkumulátorok,

elektromos, CD-ROM (kompakt) lemezek, csuklótámasz számítógéphez, egér-alátétek, egér

[számítógép-periféria], fax-berendezések, fénymásoló gépek, scannerek, optikai letapogatók [informatika],

 számológépek, vetítővásznak, vonalzák [mérőeszközök].

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

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

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

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

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

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

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

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

formanyomtatványok, űrlapok, földgömbök, füzetek, golyók golyóstollakhoz, görbe vonalzók, grafikai

nyomatok, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kiskereskedelmi célokból, fénymásolási szolgáltatások, fénymásológépek kölcsönzése, honlapforgalom

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01173

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs
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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).

 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 01174

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

  

( 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).

 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 01175

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 ) Invitech Carrier Services

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01176

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 ) Invitech

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01177

 ( 220 ) 2016.04.07.
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 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 ) Invitech Megoldások

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01193

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  "Mr.Funk" Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01194

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  "Mr.Funk" Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01195

 ( 220 ) 2016.04.07.
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 ( 731 )  E-Consult 2000. Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danka Anita, Debrecen

  

( 546 )

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01213

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  Magister Products Kft., Besenyőszög (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, szappanok; illatszerek, illóolajok, hajmosó szerek.

  16    Reklámanyagok, szórólapok, prospektusok, plakátok, poszterek, képek, fényképek, papíripari cikkek.

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

 ( 210 ) M 16 01214

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  Geng Jin, Budapest (HU)

 Liu Zhuowen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 01215

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  OPUS Mobile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Fenyő Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01221

 ( 220 ) 2016.04.11.
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 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 210 ) M 16 01222

 ( 220 ) 2016.04.11.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 210 ) M 16 01223

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIGLUCON

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 16 01224

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DAGLIMET

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen antidiabetikumok.

 ( 210 ) M 16 01225

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  TITEM Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Mandzsettagombok és nyakkendőcsipeszek.

  25    Férfi öltönyök; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; nyakkendők.

 ( 210 ) M 16 01229

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Copy General Irodai Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Móritz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01231

 ( 220 ) 2016.04.12.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Rallye csapat menedzselése.

  37    Tanpályák építése; közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központok építése.

  39    Élményautók bérlése és bérbeadása; utaztatási szolgáltatások; élményautózási szolgáltatások.

 41    Autós és kamionos rendezvények szervezése; autós és kamionos versenyek szervezése; konferenciák

szervezése, lebonyolítása; oktatás; autóvezetés és kamionvezetés oktatása;autóvezetés és kamionvezetés

továbbképzések; vezetéstechnikai képzések; üzemanyag kontroll vezetéstechnikai képzések; autóvezetési

technika oktatása; defenzív közúti képzés; autóbuszvezető továbbképzés; autóvezetők és kamionvezetők

 vizsgáztatása; tanpályák üzemeltetése; tanpályák bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 01232

 ( 220 ) 2016.04.12.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Tanpályák építése; közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központok építése.

 41    Autós és kamionos rendezvények szervezése; autós és kamionos versenyek szervezése; konferenciák

szervezése, lebonyolítása; oktatás; autóvezetés és kamionvezetés oktatása;autóvezetés és kamionvezetés

továbbképzések; vezetéstechnikai képzések; üzemanyag kontroll vezetéstechnikai képzések; autóvezetési

technika oktatása; defenzív közúti képzés; autóbuszvezető továbbképzés; autóvezetők és kamionvezetők

 vizsgáztatása; tanpályák üzemeltetése; tanpályák bérbeadása.

 42    Műszaki kutatás, fejlesztés; közlekedésbiztonsági eszközök kutatása, fejlesztése; nehézgépjármű vezetők, és

 hivatásos gépjárművezetők részére készült eszközök fejlesztése.

 ( 210 ) M 16 01239
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 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Vajnági Pál Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlan ügyekkel kapcsolatosan, ingatlan ügyletek, ingatlan

kezelés, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok bérlete, lakásbérlet,

 lakásügynökségek, hitelirodák, biztosítási ügynökségi tevékenység).

 ( 210 ) M 16 01246

 ( 220 ) 2015.08.11.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RIGHT HERE, RIGHT NOW

 ( 511 )   34    Cigaretták, dohány, dohánytermékek, öngyújtók, gyufák, dohányzási cikkek

 ( 210 ) M 16 01261

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott 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 01276

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Kis Mónika Krisztina, Szeged

  

( 546 )

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

  30    Ecet, fűszeres mártások.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 01292

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  Mindentment'l Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 01293

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  Markodental Praxis Kft., Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogszabályozási szolgáltatások; sebészet; szedációs

 fogászat.

 ( 210 ) M 16 01299

 ( 220 ) 2016.04.18.

 ( 731 )  Consult ASK Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Diagnosztikai készülékek; diffrakciós készülékek; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai;

 precíziós mérőműszerek.

  10    Diagnosztikai készülékek orvosi használatra; gyógyászati készülékek és eszközök.

 44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; orvosi

 klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01304

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcspép; gyümölcssaláták; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök.

 30    Amerikai palacsinták; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; briós; cukrászsütemények;

csokoládéalapú italok; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok

[cukrászárú]; fagylalt, jégkrém; gyümölcs coulis -k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru];

gyümölcsös sütemények/torták; karamellák [cukorkák]; keksz; kekszek; lepények (gyümölcsös -); mandulás

cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; mézeskalács; müzli; müzliszeletek; palacsinták;

piskóták; pralinék; pudingok; rizspuding; rizssütemény; sós kekszek; sütemények; süteményekhez való tészta;

 süteménypor; süteménytészta; szörbet [fagylalt]; tejsodó [vaníliás krém]; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].

 43    Ételszobrászat; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar; cukrászda;

 cukrászüzlet; cukrászat.

 ( 210 ) M 16 01310

 ( 220 ) 2016.04.19.
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 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 32    Sörök; ásványvizek, 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    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01314

 ( 220 ) 2016.04.18.

 ( 731 )  Kamarás-Lakatos Katalin, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, plakátok, könyvek, matricák.

  25    Ruházati termékek.

  45    Társadalmi jellegű szolgáltatások, politikai párttevékenység.

 ( 210 ) M 16 01315

 ( 220 ) 2016.04.18.

 ( 731 )  Kamarás-Lakatos Katalin, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, plakátok, könyvek, matricák.

  25    Ruházati termékek.

  45    Társadalmi jellegű szolgáltatások, politikai párttevékenység.
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 ( 210 ) M 16 01316

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01318

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01319

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 01343

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Györgyei Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Réka, Budapest

 ( 541 ) Perfect Nails the Purple Brand

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

  14    Ékszerek, drágakövek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 01357

 ( 220 ) 2016.04.22.

 ( 731 )  Szántai Zsolt, Szombathely (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek kiadványok, ismeretterjesztő füzetek, az egészséges életmódhoz kapcsolódóan.

 39    Életmódviteli tanácsadás, oktatás; személyre szabott testedzés és sport tréning és sport programok

szervezése; személyi edzések és kondicionáló mozgások nyújtása edzőteremben vagy táborozás formájában;

 könyvkiadás és más egészséges életmóddal összefüggő kiadványok szerkesztése és kiadása.

  41    Étel házhozszállítás.

 ( 210 ) M 16 01378

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) PEDIGREE TÁPLÁLD A JÓT

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, szemek és magok; élő állatok, madarak és halak; tintahal

csont; csontok kutyáknak; ehető rágnivalók állatok részére; alom állatoknak; friss gyümölcsök és zöldségek;

 táplálékok és italok házikedvencek, madarak és halak részére.

  44    Kisállatok egészségügyével és táplálkozásával kapcsolatos információk szolgáltatása.

 ( 210 ) M 16 01396

 ( 220 ) 2016.04.26.

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

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények, kekszek; csokoládék; cukrászsütemények; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; sütemények;

 lepények; desszertek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok.

 ( 210 ) M 16 01400

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Solti András 50%, Budapest (HU)

 Márton Zsolt Károly 50%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Berendezések házi szennyvíz tisztítására; bidék; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez; fertőtlenítő készülékek;

hordozható illemhelyek, WC-k; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; kézszárító készülékek mosdókhoz;

klímaberendezések; légfertőtlenítők; léghűtő berendezések, légkondicionáló berendezések; légnedvesítő

készülékek; levegő szagtalanító készülékek; mosdókagylók, kézmosók; párakibocsátó készülékek, párakapuk;

szagtalanító készülékek; szárító/párologtató készülékek; toalettek [WC-k], vécékagylók, vécéülőkék; automata

 vízellátó berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék, zuhanykabinok.

 37    Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; hordozható illemhelyek, WC, zuhanyfülkék

 helyszíni szerelése, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása, szállítása és elhelyezése építési területen, közterületen.

  39    Hulladékok szállítása és tárolása; kölcsönözhető WC fülkék szállítása és tárolása.

  43    Hordozható épületek, mobil WC és zuhanyfülkék bérlete.

 ( 210 ) M 16 01401

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Dr. Major László, Székesfehérvár (HU)

 Dr. Major Lászlóné, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható

 gyógyélelmiszerek; humán étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők.

 35    Kereskedelmi ügyletek; online és offline áruházi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások

 étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 01408

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  REMINT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vancskó László, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

  36    Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

  37    Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítás), építészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 16 01409

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  REMINT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vancskó László, Budapest

 ( 541 ) REM Group

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

  36    Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

  37    Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítás), építészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 16 01415

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Kozmik Hungária Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KLING

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

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

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

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

 egyéb kapuk, parkolás technikai berendezések, sorompók, kerítéselemek.

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

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

keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) kapu- és

 sorompómozgató motorok éa automatikák, távirányítók.

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

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

 ( 210 ) M 16 01422

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

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

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01423

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

fényképek [nyomtatott]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák
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papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01424

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

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

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01425

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Dramatrix Tréning Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti tanácsadás és információk;

üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysághoz

 kapcsolódó tanácsadás.
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 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; színházi szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; vállalati rendezvények

 (szórakoztatás); kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása.

 ( 210 ) M 16 01426

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Cai Quanfu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth György, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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 01427

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Nokta Balázs Tunning Show Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális célú kiállítások szervezése, show-műsorok, sport versenyek rendezése, szórakoztatás, show

 jellegű autó, motor és tunning kiállítás versenyekkel és színpadi fellépőkkel.

 ( 210 ) M 16 01439

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) MELRANT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01440

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) ZATURIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 01441

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  DIRE Studio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;

szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok

 kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).

 42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki mimkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
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programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás,

 számítógép-szoftver fenntartása; Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 16 01442

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Vienna Investment Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete; lakások bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok

bérlete; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,

 tőkeberuházás.

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01443

 ( 220 ) 2016.04.27.

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

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CETOP

 ( 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 01444

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Tatár Pékség Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Dobi Sándor, Balmazújváros

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 16 01462

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 16 01464

 ( 220 ) 2016.04.28.
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 ( 731 )  TOLNAVET Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 16 01470

 ( 220 ) 2016.05.02.

 ( 731 )  Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat, Törökszentmiklós (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 01478

 ( 220 ) 2016.04.29.

 ( 731 )  ÁSZ-KOLBÁSZ Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 01482

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Wienerberger Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Porotherm Thermo

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01483

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Wienerberger Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Porotherm Klíma

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

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01486

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  MindenKid Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fiák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; óvodák(nevelés).

 ( 210 ) M 16 01511

 ( 220 ) 2016.05.04.

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

 ( 541 ) RIDONELLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01512

 ( 220 ) 2016.05.04.

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

 ( 541 ) TRIASELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01513

 ( 220 ) 2016.05.04.

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

 ( 541 ) MADONELLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01514

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Invite

 ( 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; amerikai palacsinták; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok

(cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák (cukorkák); kekszek; palacsinták; piskóták; rágógumi;

 töltött cukorkák, fondan; töltött ostya (nápolyi).
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 ( 210 ) M 16 01515

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Double Up

 ( 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; amerikai palacsinták; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok

(cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák (cukorkák); kekszek; palacsinták; piskóták; rágógumi;

 töltött cukorkák, fondan; töltött ostya (nápolyi).

 ( 210 ) M 16 01522

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Sonarmed Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Fetal Medicine Akadémia

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 01525

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Duna Autó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01528

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01529

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Dr. Rose

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01531

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)
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( 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).

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01535

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Margit Egészségház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 01539

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Hungaropharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezés és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; szakmai képzés és újraképzés; sorsjátékok lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 01540

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Patika Platform Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
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készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; marketing; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; telemarketing

szolgáltatások; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 számítógép terminálok közötti összeköttetések.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 210 ) M 16 01544

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Locked Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01545

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Tállya Bor Kft., Tállya (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 01553

 ( 220 ) 2016.05.06.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01554

 ( 220 ) 2016.05.05.

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

 ( 541 ) LINCOMAX

 ( 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 01560

 ( 220 ) 2016.05.06.

 ( 731 )  ANZO Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

 ( 541 ) PERL-SZIL

 ( 511 )   17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek; nem fémből készült hő és hangszigetelő formázott termékek; szilikát bázisú perlit hőszigetelőlap és

 formázott termékek.

  37    Építkezési szolgáltatások; épületek hő és hangszigetelése; ipari berendezések hőszigetelése.

 ( 210 ) M 16 01561

 ( 220 ) 2016.05.06.

 ( 731 )  Újfehértó Város Önkormányzata, Újfehértó (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).

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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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    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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01562

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  VITAPRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Teák; jeges teák; tea alapú italok; készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz.

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

 és más készítmények italokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01565

 ( 220 ) 2016.05.09.

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

 ( 541 ) Life Crystals

 ( 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 16 01567

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  dr. Móré Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Móré Gyógyszertár

 ( 511 )  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 01575

 ( 220 ) 2016.05.09.
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 ( 731 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számológépek; adatfeldolgozó berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

 szogáló készülékek.

 ( 210 ) M 16 01590

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  Stoff Csaba, Kaposvár (HU)

 Horváth Gábor, Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) Vicolo

 ( 511 )   43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01606

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, 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).

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

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák.

  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).

 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 01612

 ( 220 ) 2016.05.11.

 ( 731 )  Jaz Hotel GmbH, Frankfurt/Main (DE)

 ( 300 )  3020150596558 2015.11.13. DE

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43    Vendégek ellátása és ideiglenes szállásszolgáltatás, szállodai szolgáltatások, beleértve helyiség bérbeadását
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rendezvények és konferenciák céljából, tálalásra előkészített ételek és italok szállítása (Catering); szobafoglalási

szolgáltatások szállodák és egyéb szálláshelyek tekintetében; bár működtetése; szolgáltatások ételek

 biztosításához, vendéglátás éttermekben, kávézókban és étkezdékben.

 ( 210 ) M 16 01623

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Nagy Ferenc, Csesznek (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01624

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Révayné Beke Ildikó, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 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).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    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).

  42    Belsőépítészet, lakberendezés, ezen szolgáltatásokhoz kötődő tervezői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01646

 ( 220 ) 2016.05.11.
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 ( 731 )  Jaz Hotel GmbH, Frankfurt/Main (DE)

 ( 300 )  3020150596566 2015.11.13. DE

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43    Vendégek ellátása és ideiglenes szállásszolgáltatás, szállodai szolgáltatások, beleértve helyiség bérbeadását

rendezvények és konferenciák céljából, tálalásra előkészített ételek és italok szállítása (Catering); szobafoglalási

szolgáltatások szállodák és egyéb szálláshelyek tekintetében; bár működtetése; szolgáltatások ételek

 biztosításához, vendéglátás éttermekben, kávézókban és étkezdékben.

 ( 210 ) M 16 01648

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Baselean Kft., Nyúl (HU)

 ( 541 ) lakásterápia

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 16 01670

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Salvatore Sgroi, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Dénes Tamás, Budapest

  ( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01677

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zárt körűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, hajmosószerek, samponok, hajlakkok, hajhabok.

 ( 210 ) M 16 01678

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zárt körűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, hajmosószerek, samponok, hajlakkok, hajhabok.

 ( 210 ) M 16 01679

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zárt körűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, hajmosószerek, samponok, hajlakkok, hajhabok.

 ( 210 ) M 16 01680

 ( 220 ) 2016.05.17.

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

 ( 541 ) OCUVANE

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 01686

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 ) PEAK PERFORMANCE PRODUCTS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Peak Girl

 ( 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    Milkshake-ek (tejalapú frappé italok).

  32    Tejsavó alapú italok.

 ( 210 ) M 16 01689

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Xtalin Kft., Csongrád (HU)

  

( 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 01691

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Az egészséged többet ér

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

 ( 210 ) M 16 01698

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Túri László jogtanácsos, Sopron

 ( 541 ) Soproni - Ami közös bennünk

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 16 01700

 ( 220 ) 2016.05.19.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 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 01701

 ( 220 ) 2016.05.19.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 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 01702

 ( 220 ) 2016.05.19.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai 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).

 ( 210 ) M 16 01703

 ( 220 ) 2016.05.19.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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 01704

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Oriental Soup House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soltész István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 01705

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  KROC Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KROC

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01727

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  Professional Dietetics S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RADIODERM

 ( 511 ) 5    Hialuronsav és aminosav alapú gyógyszeripari termékek kemoterápia és sugárterápia által okozott

 dermatitiszre.

 ( 210 ) M 16 01728

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  WAPPtech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Zsolt Tamás, Budapest

 ( 541 ) WAPP

 ( 511 ) 7    Aprítógépek, ásványvíz gyártásához készülékek, centrifugák, centrifugálszivattyúk, csigasor, emelőcsigák;

csigák [géprészek], dezintegrátorok, fúvógépek, fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására, szállítására;

iszapgyűjtők [gépek], kések [géprészek], kosárprések, kotrógépek, meghajtó szerkezetek, nem szárazföldi

járművekhez; mosóberendezések, öblítőgépek, szemétaprító [hulladékaprító] gépek, szennyvízporlasztók,

szeparátorok, olajszeparátorok, sziták, rosták [gépek vagy géprészek]; szivattyúk [gépek], szivattyúmembránok,

tágulási tartályok [géprészek], víztelenítő gépek, zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, törőgépek.

 11    Berendezések házi szennyvíz tisztítására, élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló

készülékek, fertőtlenítő készülékek, ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére, öblítőtartályok,

polimerizációs berendezések, szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez,

szintszabályozó szelepek tartályokhoz, szűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei], szűrők ivóvízhez,
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tengervíz-sótlanító berendezések, úszómedence-klórozó berendezések, automata vízellátási berendezések,

vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízkivételi készülékek, vízlágyító készülékek és berendezések,

vízszűrő berendezések; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek;

 vízvezeték berendezések, vízsterilizáló berendezések.

  37    Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szivattyújavítás.

 42    Építési tervkészítés, építészeti konzultáció, fizikai kutatások, környezetvédelmi kutatás, tanácsadás; műszaki

kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki

 munkákkal kapcsolatban, vízelemzés.

 ( 210 ) M 16 01730

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  Aura Wellness Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Földvári-Oláh és Faragó 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).

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01746

 ( 220 ) 2016.05.20.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01747

 ( 220 ) 2016.05.20.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01748

 ( 220 ) 2016.05.20.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01749

 ( 220 ) 2016.05.20.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01751

 ( 220 ) 2016.05.20.
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 ( 731 )  Magyar Autóklub 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Királyi Magyar Automobil Club

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

 szereplő valamennyi áru).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 01758

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  JIMRO Co., Ltd., Gunma (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) JIMRO

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 16 01816

 ( 220 ) 2016.05.26.

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

 ( 541 ) AntiGrel

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01827

 ( 220 ) 2016.05.27.

 ( 731 )  Stilianos Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott

 útmutatók oktatási tevékenységekhez.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése; óvodák; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek

számára; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; tornatanítás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; közfürdők

[úszómedencék]; szakmai képzés, betanítás; szakoktatás, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; oktatási vizsgáztatás; gyakorlati képzés; életmentési módszerek

 oktatása.

 44    Közfürdőkkel kapcsolatos szolgáltatások személyes higiéniai célokra; közfürdő szolgáltatások; közfürdők

higiéniai célokra; közfürdők működtetése egészségügyi célokra; orvosi információs szolgáltatások; orvosi

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

 ( 210 ) M 16 01829

 ( 220 ) 2016.05.28.

 ( 731 )  Xtalin Kft., Csongrád (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01830

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG., Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton (kartonlapok, kartontáblák) amelyek ezen áruosztályba tartoznak; nyomdaipari termékek,

könyvek, magazinok, tájékoztatók, brosúrák, prospektusok, hírlevelek; oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; élelmiszer, bútor,

ruházat, ékszer, szoftverek, kalapáruk, fűtőkészülékek, lábbelik, világítókészülékek, dohány, evőeszközök,

poggyász, táskák, esernyők, piperecikkek, járművek, konyhai edénykészletek, kenőanyagok, étkészletek,

berendezések, játékok, játékszerek, nyomtatott anyagok, kertészeti cikkek, papíráruk, tisztítószerek, sportcikkek,

számítógép hardverek, alkoholmentes italok, alkoholtartalmú italok, kozmetikai és szépségápolási termékek kis-

és nagykereskedelme; nagykereskedelmi piacok, szupermarketek, élelmiszer kiskereskedések és áruházi

kiskereskedések működtetése, nevezetesen árucikkek beszerzésével és szolgáltatások hasznosításával kapcsolatos

tárgyalások és szerződéskötések; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból,

kereskedelmi vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások, promóciós

marketing; termékmarketing; értékesítési promóciók; promóciós anyagok terjesztése; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklám célokra; események megszervezése és üzemeltetése

 kereskedelmi és reklám célból.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; versenyek szervezése (oktatás

vagy szórakoztatás); sportesemények és kulturális tevékenységek megszervezése; díjátadó ünnepségek rendezése

és lebonyolítása; élő adások bemutatása (amelyek ezen osztályba tartoznak); eseményekről (szórakoztatásról)

nyújtott tájékoztatás; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok és szemináriumok, valamint szórakoztató és

kulturális események szervezése és lebonyolítása; workshopok (oktatási) szervezése és lebonyolítása;

nagykereskedelemmel és kiskereskedelemmel foglalkozó brosúrák és tájékoztató anyagok publikálása és kiadása

 nyomtatott és elektronikus formában (kivéve hirdetési célokra).
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 ( 210 ) M 16 01834

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged (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).

 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 01835

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged (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).

 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 01864

 ( 220 ) 2016.06.01.

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

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 210 ) M 16 01865

 ( 220 ) 2016.06.01.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 210 ) M 16 01886

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 ) CARAMOON

 ( 511 )   30    Pattogatott kukorica.

 ( 210 ) M 16 01941

 ( 220 ) 2016.06.08.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

összetételek; gyógyszerészeti krémek; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; tapaszok, kötszer anyagok; vitaminkészítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely); kenőcsök

 gyógyszerészeti használatra; vakcinák [oltóanyagok]; fertőtlenítőszerek (gyógyászati használatra).

 ( 210 ) M 16 02065

 ( 220 ) 2016.06.15.

 ( 731 )  LOOKNA Inc., Malibu (CA)

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

 ( 541 ) LOOKNA

 ( 511 )   35    Webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

A rovat 293 darab közlést tartalmaz.
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