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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán

AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades

BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)

BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica

CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CW Curaçao
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni

Hivatala (EUSZTH)

EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttműködési Tanácsának

Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey

GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia

GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek

GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület

HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti

HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája

ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
SS Dél-Szudán
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SX Sint Maarten (holland rész)
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország

TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Szentszék
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült

Nemzetközi Unió (UPOV)
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet

(VSZI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szaba-

dalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-

tályozás (szabadalmi, illetve

használati minta rovatokban);

Locarnói Megállapodás sze-

rinti osztályozás (formater-

vezési minta rovatokban)

UPOV-kód (növényfaj-

ta-oltalmi rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

(54) a találmány, illetve a szaba-
dalom címe, a növényfajta
fajneve, latin neve, a haszná-
lati minta címe, a formater-
vezési minta megnevezése

(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával)

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat

adatai
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő

adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-

dalmi Együttműködési Szerződés

szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bi-
ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény

szerinti adatok, valamint a kiegé-

szítő oltalmi tanúsítványra vonat-

kozó adatok

(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék
neve

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés
adatai

(97) az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések, növényfajta-oltalmak

közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-

ta-oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-
sokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések

igénypont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak

szövege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai
adataiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű
fordítása

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

(100)Lajstromozási és megújítási adatok
(111)lajstromszám
(141)a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszűnésének napja
(151)a lajstromozás napja
(156)a megújítás napja
(180)a lejárat napja

(200)Bejelentési adatok
(210)a bejelentés ügyszáma
(220)a bejelentés napja
(230)a kiállítási elsőbbség adatai
(250)a bejelentés benyújtásának

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

közzététel adatai
(450)a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma
(500)Egyéb adatok

(511)az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel

(540)a földrajzi árujelző megneve-
zése

(541)a megjelölés közönséges
írásmóddal

(546)a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írás-
móddal

(551)együttes vagy tanúsító véd-
jegy

(554)térbeli megjelölés

(555)hologrammegjelölés
(556)hangmegjelölés
(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos

lapjában történő közzététel
napja

(591)szín- vagy színes megjelölés

(600)Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai
(641)megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646)megosztás esetén a korábbi

védjegy lajstromszáma
(660)a belső elsőbbség adatai

(700)A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai
(731)bejelentő
(732)védjegyjogosult, a nemzetközi

lajstrom szerinti jogosult vagy
a lajstromozási eljárásban
résztvevő bejelentő

(740)képviselő
(791)engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek
meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 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)
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 ( 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,
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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;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1438



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)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1445



  

( 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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  218.955

 ( 151 )  2016.08.15.

 ( 210 )  M 16 01754

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület, Győr (HU)

 ( 740 )  Csütörtöki Tamás, Győr

 ( 541 )  FSEAST

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.956

 ( 151 )  2016.08.15.

 ( 210 )  M 16 01807

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  
( 591 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok revük(időszaki lapok); prospektusok.

 ( 111 )  218.997

 ( 151 )  2016.08.15.

 ( 210 )  M 16 02419

 ( 220 )  2016.07.22.

 ( 732 )  Macau 1999 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágynemű.

  25    Ruházat, lábbeli.

 ( 111 )  219.001

 ( 151 )  2016.08.15.

 ( 210 )  M 16 02415

 ( 220 )  2016.07.22.

 ( 732 )  YOYO FRESH Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapest 123. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  YOYO FRESH

 ( 511 )   29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 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).

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  212.993

 ( 151 )  2014.06.25.

 ( 210 )  M 13 03240

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  ADVEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  218.458

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 01190

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Csereklei Zoltán, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Bindics Ferenc, Bindics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Femcafe

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.548

 ( 151 )  2016.06.01.

 ( 210 )  M 15 01205

 ( 220 )  2015.05.04.

 ( 732 )  Timeless Truth Trading Co. Limited, Kaohsiung City 803 Taiwan R.O.C. (TW)

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

 ( 541 )  TIMELESS TRUTH

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; arcpakolások; arckrémek; arctisztító krémek; bőrápoló krémek nem gyógyszerészeti

készítmények, bőrápoló készítmények; bőrfehérítő krémek; bőralapozó; bőrhidratáló krémek; nem gyógyhatású

bőrápoló készítmények, bőrfehérítő készítmények, nevezetesen szérumok és kozmetikai kapszulák; bőrvilágosító

összetételek (kozmetikai); kézkrémek; parfümök; esszenciális olajok; tusfürdők, nem gyógyszerészeti

fürdőkészítmények, nevezetesen filteres teák fürdéshez; szappanok testápoláshoz; hajformázó zselék; hajformázó

 készítmények; hajkondícionálók; samponok, leheletfrissítők friss mentával; szemkrémek.

 35    Reklámozás, árverési szolgáltatások, reklámanyagok kiadása, termékminták, áruminták terjesztése,

import-export ügynökségek, áruk kereskedelmi célú bemutatása kommunikációs médiában, reklámanyagok

megjelentetése, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás, tv-reklámok, árverések hálózatokon

keresztül, az előbbiek mindegyike gépjárművek vagy gépjárművekhez vagy azok javításához kapcsolódó garancia

és biztosítás kivételével; kozmetikai szerek nagy- és kiskereskedelme, szépészeti berendezések nagy- és

kiskereskedelme, ápolószerek nagy- és kiskereskedelme, táplálékkiegészítők nagy- és kiskereskedelme,

kozmetikai maszkok nagy- és kiskereskedelme, tanácsadás fogyasztóknak (kereskedelmi információk és

kozmetikai szerekre vonatkozó eladási, értékesítési promóciókra vonatkozó tájékoztatás), fogyasztói tanácsadás,

 értékesítési promóciókkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  218.616
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 ( 151 )  2016.06.10.

 ( 210 )  M 14 02364

 ( 220 )  2014.07.23.

 ( 732 )  MediaCity Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.638

 ( 151 )  2016.06.13.

 ( 210 )  M 15 00876

 ( 220 )  2015.03.26.

 ( 732 )  BIOHEAL Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajak, hajmosó és hajápoló szerek nem gyógyászati használatra, hajbalzsamok, samponok,

hajspray, hajszeszek; olajok egészségügyi célra, olajok kozmetikai használatra, eszenciaolajok, italaromák

[eszenciaolajok], gyógyszappanok, izzadásgátló piperecikkek, kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek, kozmetikai

bőrápoló szerek, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai

festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, áloé vera készítmények kozmetikai

célokra, balzsamok nem gyógyászati használatra, napvédő készítmények [kozmetikumok], masszázs gélek nem

gyógyászati célokra, nem gyógyhatású fürdőkészítmények, fürdősók nem gyógyászati használatra,

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, ragasztószerek álhajakhoz, ragasztószerek kozmetikai

használatra, sminkek, arcfestékek, szájvizek, nem gyógyászati célra, színezékek pipere használatra, körömápolási

 cikkek, szőrtelenítő szerek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; természetgyógyászati

 szolgáltatások, információ és tanácsadás.

 ( 111 )  218.710

 ( 151 )  2016.06.15.

 ( 210 )  M 15 01064

 ( 220 )  2015.04.14.

 ( 732 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Orvosi célt szolgáló készülékek, berendezések, adathordozók, számítógépes szoftverek.

 42    Orvosi célt szolgáló tudományos kutatással, műszaki szolgáltatással, szoftver és hardver tervezéssel és

 fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások.

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  218.711

 ( 151 )  2016.06.20.

 ( 210 )  M 14 03810

 ( 220 )  2014.12.17.

 ( 732 )  KORALL-HAI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása a 25. osztályba tartozó valamennyi áru szállítása, csomagolása és

 raktározása kivételével.

 ( 111 )  218.712

 ( 151 )  2016.06.22.

 ( 210 )  M 15 02153

 ( 220 )  2015.08.06.

 ( 732 )  YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem üzemanyagnak]; nem ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem

üzemanyagnak]; üzemanyagok; viaszok [nyersanyagok]; szilárd kenőanyagok; nyers olaj vagy finomított olaj;

ipari olaj; motor olaj; kenőanyagok; dízel üzemanyagok; könnyű olajok; olajok belső égésű motorokhoz;

 gyúlékony olajok; gáz üzemanyagok, benzin.

7    Áramfejlesztő generátorok hulladékhő hasznosítási rendszerekkel; nem kézi működtetésű mezőgazdasági

berendezések, mezőgazdasági gépek; kaszáló- és aratógépek; rizs átültető; kévekötő; mobil cséplőgépek; rizs

csumázó egytengelyes kistraktorok; bozótvágó; zöldség átültető; szecskavágó kések; kukorica aratók;

kultivátorok [gépek]; árokásók [ekék]; gabonahántoló gépek; aratógépek és kévekötőgépek; arató- és cséplőgépek

magvetők [gépek]; permetezőgépek; cséplőgépek; fűnyírógépek; motorok nem szárazföldi járművekhez;

alkatrészek mindenféle motorhoz és hajtóműhöz; dízelmotorok; benzinmotorok; motorok tengeri járművekhez;

tengeri kompresszorok; elektromos motorok, dugattyúcsapszeg, csapágyperselyek, dugattyúk,

dugattyúcsapszegek, dugattyú szegmensek; üzemanyag szűrők; forgattyús tengelyek, főtengelyek; hengerek

motorokhoz és hajtóművekhez; kipufogódobok, motorokhoz és hajtóművekhez; ventilátorszíjak motorokhoz és

hajtóművekhez; ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; üzemanyag-befecskendezők motorokhoz;

hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; radiátorok (hűtő) motorokhoz és hajtóművekhez;

gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez;

töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; szivattyúk; szivattyú gépek; gáz hőszivattyúk; kenőszivattyúk;

üzemanyag befecskendező szivattyúk; hidraulikus szivattyúk; áramfejlesztő generátorok; dízelmotoros

generátorok; benzinmotoros generátorok; gázmotoros generátorok; fotovoltaikus áramfejlesztők; építkezési gépek

és berendezések; gépek és berendezések be- és kirakodáshoz és azok alkatrészei; építkezési gépek; exkavátorok;

kerekes rakodógépek; lapátos, kanalas kotrók; bulldózerek; motoros terepjárók; terepjárók; hóekék; merülő

 tisztító haltenyésztő hálókhoz; tejipari gépek; traktorok; mezőgazdasági traktorok.

 11    Légkondicionáló berendezések; gáz hőszivattyús légkondicionáló rendszerek; kazánok; hűtőkészülékek és

berendezések; hűtő tartályok; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmány szárító berendezések;

 hőcserélők; világító tornyok.

 12    Motorok és hajtóművek szárazföldi járművekhez; vízijárművek és alkatrészek; szabadidős hajók, csónakok;

halászhajók; helikopterek; traktorok; mezőgazdasági traktorok; gumikerekek járművekhez; hernyótalpak; motoros

 terepjárók, terepjárók.

 16    Karton- vagy papírdobozok; csomagolópapírok; táskák (borítékok, zacskók) papírból vagy műanyagból

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1489



 csomagoláshoz; műanyag fólia csomagoláshoz; kartondobozok; nyomtatott anyagok; könyvecskék, brosúrák.

  28    Fröccsöntött minijárművek, építkezési gépek és mezőgazdasági gépek; fröccsöntött minitraktorok.

 36    Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi menedzsment; vagyonkezelés; jelzálogügynöki

tevékenység; zálogház szolgáltatások; hitelnyújtási szolgáltatások; befektetés menedzsment; befektetés tervezés;

befektetés tanácsadás; tartozás behajtási ügynökségek; garancia szolgáltatások; kölcsönök (pénzügyi); óvadékkal

kapcsolatos szolgáltatások; zálogház szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás; épület menedzsment; épületek

 lízingelése és bérbeadása; föld menedzsment; földek lízingelése.

 37    Fűtőberendezés beszerelés, javítás és karbantartás; légkondicionáló berendezések beszerelése, javítása és

karbantartása; repülőgép karbantartás és javítás; építkezési gépek és berendezések kölcsönzése, exkavátorok

kölcsönzése; építkezési gépek javítása és karbantartása, traktor karbantartás; gépkocsi karbantartás és javítás,

vízijármű karbantartás és javítás; áramfejlesztő generátorok karbantartása és javítása; mezőgazdasági gépek és

 berendezések karbantartása és javítása; telekommunikációs gépek és berendezések javítása és karbantartása.

 44    Mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; fűnyírógépek kölcsönzése; trágyázás; trágyák és egyéb

 mezőgazdasági vegyszerek légi és felszíni permetezése; vízkultúra szolgáltatások; faiskolák, növénytermesztés.

 ( 111 )  218.733

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 03692

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Spiller Kereskedelmi Kft. 100%, Csákvár (HU)

 ( 541 )  AQVITAMIN

 ( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek, vitaminos vizek;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.735

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 03696

 ( 220 )  2015.12.10.

 ( 732 )  Démi Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál 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
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 valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  218.736

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 03583

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Budapesti Nagybani Piac Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal, tartósított és szárított gyümölcsök, zöldségek.

  31    Friss zöldség, mezőgazdasági termékek, élő növények.

  32    Ásványvíz.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  218.737

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 03077

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Tomán Szabina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; diétás kenyér gyógyászati használatra; fehérje alapú diétás

élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítő; diétás anyagok

csecsemőknek; diétás ételek csecsemők számára; diétás édességek gyógyászati célra; diétás ételek gyógyászati

célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás csokoládé gyógyászati

használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; vitamin készítmények; vitamin tabletták; vitaminporok;

 vitamin italok; vitamin tartalmú italok; vitaminos gumi cukorkák; vitaminos pezsgő tabletták; baba tápszerek.

 41    Sportoktatás, edzés; edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatás; edzőlétesítmények biztosítása

 sportoláshoz.

 43    Éttermek, vendéglátás, szállodák, szállodai szolgáltatások, hotelek, idegenforgalmi

 szolgáltatás,vendéglátóipari szolgáltatás, kávéházak.

 44    Diéták tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás; orvosi szolgáltatás, alternatív

 orvosi szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, egészségügyi tanácsadás, fizikoterápia, szépségszalonok.

 ( 111 )  218.738

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 03582
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 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Budapesti Nagybani Piac Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal, tartósított és szárított gyümölcsök, zöldségek.

  31    Friss zöldség, mezőgazdasági termékek, élő növények.

  32    Ásványvíz.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  218.739

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 02943

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Tamáska János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.741

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 02680

 ( 220 )  2015.10.05.

 ( 732 )  Kosztolányi Nándor, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Gábor Mihály, Dr. Kiss Gábor Mihály Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  218.742

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 02430

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  VADÁSZ CUVÉE

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  218.743

 ( 151 )  2016.06.28.

 ( 210 )  M 15 02429

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  218.764

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03108

 ( 220 )  2015.11.16.

 ( 732 )  dr. Varajti Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CERBERUS

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.765
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 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03110

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Aczél Zoltán, Úny (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek, játék szoftverek, applikációs szoftverek.

 35    Szoftverek kereskedelme, szoftverek értékesítése, humánerőforrás-menedzsment, adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára, állásközvetítő irodák, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, marketing és reklám szolgáltatások, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, piaci tanulmányok, reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámozás, statisztikák

összeállítása, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 42    Szoftverfejlesztés, szoftverek tervezése, csomagolástervezési szolgáltatás, honlap design tanácsadás,

 számítógépes rendszerek elemzése és tervezése, Web oldalak alkotása, fenntartása mások számára.

 ( 111 )  218.768

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03116

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Párizs Tető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őri Gábor, Budapest

 ( 541 )  nézz fel hozzánk

 ( 511 )   21    Asztalneműk, tányér, pohár, poháralátét.

 41    Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek

 bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.

  43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatás), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.

 ( 111 )  218.770

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03117

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Párizs Tető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őri Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Asztalneműk, tányér, pohár, poháralátét.

 41    Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek

 bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.

  43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatás), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.

 ( 111 )  218.771

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03123
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 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Alginát étrend kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti célokra; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; húgyúti bántalmak elleni

készítmények; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra;

étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; fejfájás elleni szerek; asztma elleni tea; balzsamok orvosi, gyógyászati

célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra;

fürdősók gyógyászati célokra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra; biológiai készítmények orvosi célokra;

gyógycukorkák; kandiscukor gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; kazein étrend kiegészítők; faszén

gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; rágógumi gyógyászati célokra;

csukamájolaj; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati

célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; elixírek [gyógyszerészeti

készítmények]; enzimkészítmények állatorvosi célokra; étrend-kiegészítő enzimek; enzimek gyógyászati célokra;

eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti

használatra; fogzást elősegítő készítmények; erjesztő szerek gyógyszerészeti célokra; édeskömény gyógyászati

célokra; halliszt gyógyszerészeti célokra; bébiételek; glükóz gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

gyógyteák gyógyászati célokra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodoform;

ír moha gyógyászati használatra; hashajtók; lecitin gyógyászati használatra; lecitin étrend-kiegészítők; oldatok,

folyadékok gyógyszerészeti használatra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; magnézium-oxid

gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra;

gyógyászati fogyasztószerek; gyógyteák; gyógyhatású olajok; gyógynövények; növényi gyökerek, orvosi

használatra; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; székrekedés

enyhítésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati

használatra; Citromfű tea gyógyszerészeti célokra; higanytartalmú kenőcsök; tejfermentumok gyógyszerészeti

használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; ásványvíz-sók; ásványi élelmiszer-kiegészítők; menta

gyógyszerészeti használatra; moleszkin gyógyászati használatra; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;

táplálék kiegészítők; Kenőcsök gyógyszerészeti használatra; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában

szenvedőknek; tisztasági betét; gyöngypor gyógyászati célokra; pektin gyógyszerészeti használatra;

gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz; korpás fejbőr kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; pollen

étrend-kiegészítők; hajkrémek gyógyászati használatra; káliumsók gyógyászati használatra; borogatások;

propolisz gyógyszerészeti célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati

célokra; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálék kiegészítők állatoknak;

készítmények aszexuális aktivitás csökkentésére; lábizzadás elleni szerek; izzadás elleni szerek; rebarbaragyökér

gyógyszerészeti használatra; méhpempő gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; sók ásványi

fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; szérumok; szexuális síkosító szerek; fogyasztó

tabletták; repülősók; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; nátriumsók gyógyászati

használatra; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; sterilizáló készítmények; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;

kenőcsök leégésre; kúpok (végbél- vagy hüvely-); szirupok gyógyszerészeti használatra; barnító tabletták;

terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; timol gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra; tinktúrák

gyógyászati használatra; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; erősítőszerek [gyógyszerek]; nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; terpentin

gyógyszerészeti használatra; hüvelyöblítők; hólyaghúzó szerek; állatgyógyászati készítmények;

vitaminkészítmények; szemölcseltávolító tollak, stiftek; búzacsíra étrend-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti
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célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; nyugtatók; menstruációs betétek; lenmag gyógyszerészeti célokra;

lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők; élelmi rostok;

tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; inkontinencia pelenkák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti

célokra; hajtószerek; egészségügyi fehérneműk; tamponok; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; borkő

 gyógyszerészeti célokra.

 ( 111 )  218.772

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03495

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  PharmaKlikk Szoftverfejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kohlrusz Milán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

nagykereskedelme; gyógyszertári termékek vásárlására lehetőséget biztosító mobil és felhőkommunikációt

 használó eszközön keresztül működtetett szolgáltatás.

 42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás; szoftverek mint szolgáltatások; felhőalapú

 számítástechnika.

 ( 111 )  218.773

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03496

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  PharmaKlikk Szoftverfejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kohlrusz Milán, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

nagykereskedelme; gyógyszertári termékek vásárlására lehetőséget biztosító mobil és felhőkommunikációt

 használó eszközön keresztül működtetett szolgáltatás;

  42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.

 ( 111 )  218.774

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03498

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Ye Rongjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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
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 (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).

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

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

 ( 111 )  218.775

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03501

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Talpa Content B.V., RL Laren (NL)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audiovizuális készülékek, berendezések; szöveg-, hang- és/vagy képátvitelre szolgáló készülékek, szöveg-,

hang- és/vagy képreprodukáló készülékek; mágneses adathordozók; korong alakú kép- és/vagy hanghordozók;

letölthető zenei, hang- és audiovizuális felvételek; kazetták, CD-k, videoszalagok, videó CD-k (képeket

tartalmazó CD-k), interaktív CD-k (CD-k), csak olvasható lemezek (CD-ROM-ok), DVD-k, USB-csatlakozók és

MP3-lejátszók; letölthető vagy adathordozókon tárolt elektronikus és digitális kiadványok, publikációk;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépek, ideértve játékokhoz való számítógépek; számítógéphez

kialakított perifériák; TV-készülékek; telefonkészülékek; szoftverek; játékszoftverek, ideértve az online

játékszoftvereket; szemüvegek [optikai]; napszemüvegek; számítógépes szoftver alkalmazások

 mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz, notebookokhoz,számítógépekhez és médialejátszókhoz.

 28    Játékok; játékszerek; elektronikus játékok TV-készülékekhez; számítógépes játék készülékek; más

 osztályokba nem tartozó torna- és sportcikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió-, televízió-,

audiovizuális-, zenés-, szórakoztató- és színházi műsorok összeállítása, készítése, rendezése és közvetítése; hang-

és/vagy képfelvételek, ideértve a rádió, televízió, audiovizuális, zenei, szórakoztató és színházi műsorokat, bérbe

adása, kiadása és kölcsönzése; videó filmek gyártása; sport-, kulturális-, zenei- és oktatási események szervezése;

zenei rendezvények, koncertek, fesztiválok, előadások, partik szervezése és lebonyolítása; zenészek és más

előadó művészek szolgáltatásai; zene előadása és zeneszerzés; hangfelvételek, hangrögzítő, hangfelvevő

készülékek és hangszerek kölcsönzése; zenei művek, filmek, kép- és/vagy hangfelvételek rögzítése, készítése és

utómunkálatok elvégzése; zenei művek, filmek, videó filmek, kép- és/vagy hangfelvételek kiadása, kölcsönzése

és/vagy bérbe adása; szórakoztatóiparral, szórakoztatással, rádió- és televíziós műsorokkal, mozifilmekkel,

kultúrával, oktatással, szórakozással és sporttal kapcsolatos információk nyújtása (tartalom); rádiós és televíziós

(játék)show-k, ideértve a rádiós és televíziós formátumokat is, koncepciójának kidolgozása; színpadi díszletek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; könyvek, újságok, magazinok, útmutatók, programismertetők,

prospektusok, katalógusok és naptárak kiadása, kölcsönzése és megjelentetése; kiadói szolgáltatások;

nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása; a fent említett szolgáltatások nyújtása rádión, televízión,

teletexten, Interneten vagy elektronikus hálózatokon keresztül; szerkesztői szolgáltatások (nem nyilvános);

fényképes-, film-és videó riportok készítése; fényképészet; előadások szervezése színházi jegyfoglaló

 ügynökségeken keresztül.

 ( 111 )  218.804

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02376

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Scitec International S.a`r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  PROTEINISSIMO

 ( 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 mintázó

anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

gyomirtó szerek (herbicidek); acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők;

albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények gyógyászati

alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők; alginátok

gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra;

alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok

lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; alumínium-acetát

gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati

használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs

gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; ásványi

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

bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;

balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek;

bébi nadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölő szerek; biocidok; biológiai készítmények

állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák

állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmut készítmények gyógyszerészeti

használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra; borogatások;

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

gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovar riasztókénti használatra; cellulóz

észterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak

kezelésére; citromfű tea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra;

csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj; dezodorok nem személyes

vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati

használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; digitalin;

dohánykivonatok (rovarirtó szerek); dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok gyógyászati

használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra;

édeskömény gyógyászati használatra; egérirtó szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

inkontinencia-pelenkák; egészségügyi kendők; egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő

szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek gyógyászati használatra;

enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek

(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti

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

étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz

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

gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti használatra; fejfájás (migrén) elleni

készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó; féregirtó szerek; fertőtlenítő (csíraölő) szerek;

fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek

egészségügyi használatra; fertőtlenítőszerek vegyi vécékhez; fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus)

szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati

lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók, fogtömő anyagok;
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fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra;

füstölő rudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi

vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok gyógyászati használatra;

géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; glükóz étrend-kiegészítők; gombaölő szerek,

fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gumi

gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok;

gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres infúziók; gyógyszeres táskák,

töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; gyomirtó szerek,

herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök

gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek;

hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati

használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok

gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj

mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő

készítmények gyógyászati használatra; idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz;

iszap, orvosi; izotápok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti

használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók

gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor

gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő

szer); karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;

kasu gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás

vagy gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti

használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás

csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati

használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain;

kollírium (szemvíz); kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra;

komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító

készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

készítmények; kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kötszer, mullpólya,

sebkötő géz; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg;

kúpok (végbél vagy hüvely); kuráre; kutya lemosószerek (öblítő); kutya mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati

használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lakmuszpapírok orvosi vagy

állatorvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati

használatra; légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; lemosószerek

állatgyógyászati használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag

gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő

szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra;

maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti

használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti

használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs betétek; menta

gyógyszerészeti használatra;mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; meztelen

csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati

használatra; mintázóviasz fogászati használatra; maleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír;

molyirtó szerek; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra;

mustártapaszok; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;

narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra;
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növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak

paraziták ellen; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra;

oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; opium; ópiumszármazékok;

opodeldok; organoterápiás készítmények; orvosi alkohol; össejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek

gyógyászati használatra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; övek egészségügyi betétekhez; oxigén

gyógyászati használatra; oxigénfürdők; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek;

párnák szoptatáshoz; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti

használatra; pelenkák állatoknak; babapelenkák; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok

gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; piócák gyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

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

használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi

gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;

ricinusolaj gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;

rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; élő szövetből álló sebészeti

implantátumok; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok (gyógyító); sebtapaszok; sók

gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;

szárító-nedvszívó szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra;

szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek;

szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szemterápiás gyógyszerek;

szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő

betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin;

szulfonamidok (gyógyszerek); talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyag

adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor

(laktóz) gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra;

tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti

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

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; bütyökvédő

párna; tyúkszemirtó szerek; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra; vatta gyógyászati

használatra; vazelin gyógyászati használatra; tisztasági betét; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények

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

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf

(EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények;

vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin orvosi célokra;

zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-,

karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszerek; fehérje-, kreatin-,

 karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított élelmiszerek; kondroitin készítmények.

 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; achát; amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; arany, nyers vagy vert; aranyszálak [ékszerek]; atomórák;

bugák, ingótok nemesfémből; cipődíszek nemesfémből; díszdobozok órákhoz; díszek [ékszerek]; dísztűk;

dobozok nemesfémből; drágakövek; ébresztőórák; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; ékszeres dobozok [ládikák

vagy dobozok]; ékszerkellékek; ékszertokok; elefántcsont ékszerek; elektromos órák; ellenőrző órák [központi

órák]; érmék; ezüstfonál, ezüsthuzal; ezüst, megmunkálatlan vagy vert; ezüstszál/ezüstfonal (ékszerészet);

féldrágakövek; fülbevalók; gyémántok; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek

ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; horgonyok [óragyártás]; időmérő eszközök; ingák [óragyártás],

irídium; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; kapcsok ékszerkészítéshez; karkötők [ékszerek];
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karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó

díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalion, nyakérem; medálok; mellszobrok nemesfémből;

melltűk, brossok [ékszerek]; mozgatószerkezetek órákhoz; művészeti tárgyak nemesfémből; napórák; nemesfém

ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált

nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált zsett; óradobozok, óratokok; órák; órák [faliórák]; óraláncok;

óralapok [óragyártás]; óramutatók [óragyártás]; órarugók; óraszerkezetek, óraművek; óraszíjak; óratokok;

óratokok [óragyártás]; óraüvegek; ozmium; palládium; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina [fém];

rekeszzománcos ékszerek; rézérmék, zsetonok, rádium; rugóházak [óragyártás]; ruténium; spinellek

[drágakövek]; stopperórák; strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek

 nemesfémből; szobrok nemesfémből; tűk [ékszerek]; zsettdíszek.

 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; abrakos tarisznyák; aktatáskák; állszíjak bőrből; aranyverő hártyák; belek hurkafélék készítéséhez;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőrdarabok

bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;

bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez;

bőrszíjak [nyergesáru]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkán fíberből; ernyők,

esernyők; erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok; esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák;

fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk

esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák; istrángok [hámok];

kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kantárszárak, gyeplők; kecskebőr, sevró; kenguru gyermekek

hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kengyelek; kengyelszíjak; kerekekkel

ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; kézitáska vázak; kikészített bőrök; kilencágú korbácsok; kofferek [kis

utazóládák]; korbácsok, ostorok; korcsolyaszíjak; kottamappák, kottatokok; kötőfékek [hámok]; kruponbőrök;

kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények; levéltárcák; lópatkók; lószerszám-szíjak;

lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; napernyők;

névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok; nyakörvek állatoknak; nyeregfák [nyeregvázak];

nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregszíjak; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök, irhák; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok,

sétapálcák; sporttáskák; strandtáskák; szájkosarak; szarvasbőr, nem tisztítási célokra; szemellenzők [hámok];

szerszámtáskák bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak; táskák; táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, bőrből; térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák;

vadásztáskák [vadászkellékek]; vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák állatoknak

 [hámok]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak; sporthátizsákok; tornazsákok.

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

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

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

acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; akváriumfedők; akváriumok (szobai);

állatsörték (kefeáruk és ecsetek); alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak; arcfestés

eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések, villák és

kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;

bébifürdőkádak, hordozható; bontófésűk; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs-tartók; borsdarálók,

kézi; borstartók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák

porcelánból vagy üvegből; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék;

cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai

evőcsészék; csepegtetőedények, csészealjak; csészék; csizmahúzók; dagasztóteknők; darálók háztartási

használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok
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papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez;

dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; ecet- és olajtartók; ecet-olajtartó üvegek;

edények; edények kiöntőcsőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és -alátétek; edénykészletek

edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír- tartók, vécépapírtartók;

éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyvesfazekak; eszközök

nyakkendők formatartására; ételburák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák (kínai); fajanszedények;

fazekasáruk; fazékfedők; fecskendők virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok;

fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; festett üveg; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos);

fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra;

fokhagymaprések (konyhai eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak;

főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; füstfogók háztartási használatra; füszertartók; grillállványok;

grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái;

gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk

madaraknak; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem

elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok; hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez;

hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtáskák

(hordozható), nem elektromos; illatszerfüstölők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz;

ivópoharak; izotermikus zsákok; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók; kaptafák (tágítok); karos

gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi); kávéfőzők, nem

elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem elektromos; kefeáruk;

kefék; kefék (elektromos), a géprészek kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefekötéshez anyagok; kefék

tartályok tisztítására; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek

kedvtelésből tartott állatoknak; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktél shaker); kézi

szőnyegporolók, prakkerek; kisnyársak (tűk) fémből, sütéshez; kis seprők, nem elektromos, háztartási

használatra; koktélkeverők; kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek;

konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák; konyhai tárolók; korsók; kosarak háztartási használatra;

kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok (üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari

használatra; lapátkák (asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; laposüvegek; légy

csapdák; légyfogók (légycsapók); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőröskészletek;

locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdők; madárkalitkák;

majolika; malacperselyek; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből;

metéltkészítő készülékek, kézi működtetésű; mopfacsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;

műtárgyak porcelánból, kerámiából,agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nyeles cserépserpenyők; nyeles serpenyők; nyélre erősített

felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc (félkész termék), nem építéshez; opálüveg;

ostyasütők, nem elektromos; öntőformák (háztartási eszközök); öntözőberendezések; öntözőeszközök;

öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem asztalneműk; palacknyitók, elektromos és nem elektromos;

palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;

patkányfogók (csapdák); piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz);

poharak papírból vagy műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üvegdekorációs célra; porrongyok;

portalanító készülékek, nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták

(háztartási eszközök); rovarcsapdák; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszközök);

salátástálak; sámfa; sámfák (tágítok); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikáló eszközök fémből

nyeles serpenyőkhöz; síküveg (nyersanyag); sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók;

söröskorsók; sörték kefékhez; spicckanalak (konyhai eszközök); súrolópárnák konyhai használatra; süteményes

tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;
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szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;

szemetesládák, szemetesedények; szemöldökkefék; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási használatra;

szivacstartók; szívószálak; szobai terráriumok (viváriumok); szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából

vagy üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek

öntözőcsőhöz; szőnyegseprők; szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási

használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák;

teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek, opálüvegek;

terráriumok, (növénytermesztéshez); textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztító

(fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási

használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók;

tojató tojások (mesterséges); tollseprűk; tortalapátok; tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk;

urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények (savszállításra); üvegek (tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék);

üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg

kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál, nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy

textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk;

vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó készüléke, nem elektromos;

virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;

zománcozott üveg; italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagoló dobozok pirulákhoz, kapszulákhoz,

 vitaminokhoz.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; abroszvédő

alátétek, nem papírból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; ajtófüggönyök;

állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból;

asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból; babatörlőkendők; barhent, pamutszövet; bársony;

bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; brokátok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok

textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék, szövött; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó

[szövet]; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok,

tapéták textilanyagból; flanel [szövet]; függönykikötő zsinórok textilből; függönyök textilből vagy műanyagból;

fürdőkesztyűk; géz [fátyolszövet]; gumírozott vásznak, nem papíripari használatra; gyapjúszőnyeg; háló

függönyök; hálózsák bélések; háztartási lenvászon; hócsalán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; jersey

[szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó [pamutvászon]; kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kanavász

[szabó vászon]; kenderszövetek; kendervászon; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők;

lobogók; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; matracvásznak; melegen ragasztható

tapadó szövetek; mintás vászon; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt

textíliák; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon,

karton, kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; poháralátétek [asztalneműk]; posztó,

kártolt gyapjúszövet; rugalmas gyapjúszövet; sminkeltávolító kendők; szalvéták (textilből); szemfedők, leplek;

szitaszövet; szövetek; szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szövetek textilipari használatra;

szúnyoghálók; szűrőanyagok textilből; tafota, taft [szövet]; tányéralátétek textilből; textilanyagok; textilanyagok

lábbelikhez; textil arctörlők; textil törülközők; tüll; tüll [fátyolszövet]; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek

textilipari felhasználásra; üvegtörlők [törülközők]; vánkos huzatok; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet; zefír [szövet]; zuhanyzó-függönyök

textilből vagy műanyagból; zsákvászon [kendervászon]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet; törölközők,

 fürdőlepedők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházatrészei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; bőrszegek futballcipőkhöz; bugyik; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;

cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,
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kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok

lábbelikhez; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők;

fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;

futballcipők; fülvédők(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők (ruházat); fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok

(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós

csípőfűző; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik

(bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); keményingmellek, plasztronok; kerek papi

sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat);

kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat), kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;

lábbelik; lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók

miseruhák, kazulák; mitrák; műbőr ruházat; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruházat); munkaruhák,

munkaköpenyek; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők;

nyaksálak (sálak); öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok;

párkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak

(szőrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak;

sapkák; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú vászonlábbelik;

sportcipők; sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); szvetterek; talpak

lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);

térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák; férfi pólók; férfi

nyomtatott pólók; férfi ujjatlan pólók; férfi trikók; női pólók; női trikók; férfi kapucnis felsők; férfi

rövidnadrágok; férfi edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; női rövidnadrágok; női edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; férfi melegítőalsók, melegítőnadrágok; női melegítőalsók, melegítőnadrágok; férfi

 melegítő felsők; női melegítő felsők; baseball sapkák; széldzsekik; férfi átmeneti kabát; női átmeneti kabát.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba;

karácsonyfadíszek; agyaggalambok céllövéshez; agyaggalambok[céltárgyak], álarcok [játékszerek];

álcázóvásznak [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok; árbocok vitorlás

deszkákhoz;asztaliteniszhez asztalok; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,marionettek;

backgammon, trictrac [játékok]; baseballkesztyűk; baseballkesztyűk[játékfelszerelések]; bélhúrok teniszütőkhöz;

biliárdasztalok; biliárddákók;biliárdgolyók; biliárd-mandinerek; biliárdmarkerek; bingó kártyák; bobok;

bodyboard deszkák; bőrkarikák biliárddákókhoz; búgócsigák [játékszerek]; bűvészkellékek;céltáblák;

cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;csocsóasztalok; csörgők [játékszerek];

csúszdák [játékszerek]; dámajátékok;dámatáblák; diszkoszok sportcélokra; dobható korongok [játékszerek];

dobókockák[játékok]; dominójátékok; elektronikus céltáblák; elektronikus videó játékgépek;építőjátékok;

építőkockák [játékszerek]; érmebedobásos játékautomaták;érmebedobással működő biliárdasztalok; eszközök

testgyakorláshoz; expanderek;felszerelések vitorláshajókhoz; fókabőrök [sílécek borítására]; gépezetek és

készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők;golyó játékokhoz;

gördeszkák; görgők álló edzőkerékpárokhoz; görkorcsolyák;görkorcsolyák, sorban elhelyezett görgőkkel; gyanta

atlétáknak; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyutacsok[játékszerek];

halhorgok; hálók [sportcikkek]; harangok karácsonyfákra; hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgászathoz;

hinták; hintalovak; hócipők; hógömbök[dísztárgyak]; hokiütők; homokzsákok; hordozható játékok

folyadékkristályos képernyővel; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok;húrok

teniszütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játék autók;

játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók;játékkártyák; játék léggömbök; játékmodellek; játékok; játék
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pisztolyok; játékpisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak;kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek sorshúzásos játékokhoz; kaparóvasak sílécekhez; kapásérzékelők

[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés];karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a

cukorkaféléket; karácsonyfák műanyagból; karácsonyfatartók; karikajátékok; karneváli álarcok; kesztyűk [játékok

tartozékai]; kézi golfkocsik; kick boardok úszáshoz; kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; konfetti;

korcsolyacipők korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek];kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok;

labdaadogató gépek; labdák labdajátékokhoz;légpuskák [játékszerek]; légtömlők játék labdákhoz; lepkehálók;

madzsong [kínai dominójáték]; mászógépek hegymászóknak; matrjoska-babák [orosz fajáték,egymásba rakott,

egyre kisebb, kettészedhető babák]; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; merítőzsákok horgászáshoz;

mesterséges csalik horgászathoz;mesterséges hó karácsonyfákhoz; mobilok [játékszerek]; nyerőgépek

szerencsejátékokhoz; nyilak [célbadobó játékokhoz]; orsók játék sárkányokhoz;ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk;

összeszerelhető méretarányos modellek [játékok];övek súlyemelőknek [sportcikkek]; pachinko [játékok];

paintball [lövedékek painball pisztolyokba] [sportcikkek]; paintball pisztolyok [sportcikkek]; papírkalapok

partikra; parittyák [sportcikkek]; patkójátékok; pénzbedobásos játékgépek; pinata[zsákbamcska-játék sajátos

figurákkal]; pisztolycsappantyúk [játékok]; plüssjátékszerek; plüssmackók; poharak kockajátékhoz; rajtkockák

sporthoz; robbanóbonbonok; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett-kerekek; sakkjátékok; sakktáblák;

sárkányrepülőgépek; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kiképzett zsákok; siklóernyők; síkötések;

sílécborítások; sílécek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédők [sportcikkek]; síviasz, sívax;

snowboardok [hódeszkák]; súlyzók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék-fújók [játékszerek]; szigonypuskák

[sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; táblajátékok; tárgyak

társastánchoz [cotillonhoz]; társasjátékok; távirányítású játékjárművek; tekebábuk; teke, kugli [játékok];

tengerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavető gépek; teniszütők; térdvédők [sportcikkek]; testépítő

felszerelések; tollaslabda [játék]; tornafelszerelések; trambulinok; trükkös játékok; ugródeszkák [sportszerek];

úszók halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények; uszonyok úszóknak; úszóövek; úszószárnyak,

szárny alakú úszóövek; védőnadrágok férfi sportolóknak [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz];

vesszővarsák [halászfelszerelés]; vezénylőpálcák; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz;

vidámparki felszerelések; videó játékgépek; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,

vívóálarcok; vízisík; zsetonok játékokhoz; zsetonok szerencsejátékokhoz; férfi edzőkesztyűk; női edzőkesztyűk;

 derék stabilizáló övek sportolási célra; csuklópántok sportolási célra; hevederek, gurtnik sportolási célra.

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

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

alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; algakivonatok élelmiszerként;

alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera

emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított;

baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;

csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő;

földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz;

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

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; hentesáruk; heringek (nem élő); homár, nem élő; hummusz (csicseriborsókrém); hús;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves

koncentrátumok; hús, tartósított; joghurt; kagylók, (ehető), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott

(cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefir; kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;

kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz(tejes ital); languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési

célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények; madárfészkek,

ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek (tejalapú frappé
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italok); mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok,

étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj

táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli; prosztokvasa

(savanyított tej); rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; rjazsenka

(erjesztett sült tej); roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gubó,

emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcsalapú); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej;

szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj; szmetana (tejföl);

szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej (tejpótló); tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok, főként

tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermék); tejtermékek; tengeri rákok, apró, nem élő;

tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes ?); tojások;tojáspor; tojássárgája; tonhal

(nem élő); tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; vaj;vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágpor készítmények

(élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek;

zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési; zsírok, étkezési;

zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tej és tejtermékek; tejsavó

és egyéb tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; protein alapú termékek; fehérje-,

 kreatin-, karnitin és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.

 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; algák (fűszer); amerikai mogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;

ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák

süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá

tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow

(ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer);

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;

csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma (fűszer);

desszertmousse-ok (cukrászárú); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák

(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes); élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez;

élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat;

ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek,

ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér) étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs coulis-k

(mártások); gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); hominy

(kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra;

ízesítőszerek; jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy

mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kandiscukor; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé;

kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül,

macesz; kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,

jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica,

sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein

tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz;maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat

élelmezési célra; malátás kekszek;mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;

marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat tészta, nudli, galuska; méz;

mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; müzli szeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi

készítmények pótkávéként való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő);

paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru); pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto

(szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi;
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ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack

ételek (rizs alapú); só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények;

süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,

főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek;

szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások);

szörbet (fagylalt); szusi; tabuié; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea

helyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítő termékek;

tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla; töltött cukorkák, fondan

(cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött gombóc); vermicelli, nudli,

metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zabhántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa;

csokoládészeletek; gabonaszeletek és müzliszeletek; energiaszeletek; búza alapú szeletek és magas

fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú

 élelmiszerek.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok,

alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek (italok); eszenciák italok

előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz

(alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); sörcefre; sörök; szasszaparilla

(alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek

előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; alkoholmentes fogyasztásra kész

 italok.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; import-export ügynökségek; információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám

vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
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távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok

felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések

intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

információk; üzleti könyvvizsgálat, üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel

sportolók számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik

felek számára; valamint étrend kiegészítők, táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrendkiegészítők, sportolóknak

szánt élelmiszerek, fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított

élelmiszerek, kondroitin készítmények, órák és más időmérő eszközök, táskák, sporttáskák, hátizsákok,

sporthátizsákok, tornazsákok, italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagolódobozok pirulákhoz,

kapszulákhoz, vitaminokhoz, törölközők, fürdőlepedők, edzőkesztyűk, sportolási célra szánt derék stabilizáló

övek, sportolási célra szánt csuklópántok, sportolási célra szánt hevederek és gurtnik, tej és tejtermékek, tejsavó

és egyéb tejtermékek, szójaleticin, lenmagolaj, protein alapú termékek, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy

aminosav tartalmú tejalapú italok, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek, búza alapú

szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát

alapú élelmiszerek, fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok, energiaitalok, koffein tartalmú energiaitalok,

energiaitalok [nem gyógyászati használatra], alkoholmentes fogyasztásra kész italok és ruházati cikkek

 kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 111 )  218.821

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 16 00005

 ( 220 )  2016.01.04.

 ( 732 )  RevoSense Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, hangulati index alapú hirdetés, menedzsment tevékenység.

 ( 111 )  218.825

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03663

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések;
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hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcéllá vásárok szervezése;

keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai önéletrajz írása

mások számára; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára;

üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

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

levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel;

nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; rádiós kommunikáció; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; televíziós műsorszórás;

tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása

 online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; feliratozása (filmek -); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;

filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok

készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;

hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolai szolgáltatások [képzés];

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatási on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása

számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
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színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;

televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  218.826

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03553

 ( 220 )  2015.11.30.

 ( 732 )  TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD, Xiqing, Tianjin City (CN)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházat, ruhaneműk; vízhatlan ruházat; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; kalapok; kesztyűk

 [ruházat]; sálak; hurkolt/kötöttáruk; övek [ruházat]; jelmezek.

 ( 111 )  218.827

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03554

 ( 220 )  2015.11.30.

 ( 732 )  IL TRENO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Walde Zsolt, Walde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.

  39    Gépkocsival történő szállítás.

  43    Étterem, pizzéria, kávézó, fagyizó, vendéglátási szolgáltatások.

 ( 111 )  218.863

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02699

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Hajdú Gabona Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Malomipari termékek; lisztek és egyéb gabonakészítmények; rétesliszt; finomliszt; búzaliszt; búzadara; dara

 emberi táplálkozásra; árpaliszt; zabliszt; kukoricaliszt; liszttartalmú ételek.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások malomipari termékek, valamint lisztek és egyéb gabonakészítmények

 vonatkozásában.

 ( 111 )  218.864

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02692

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Hajdú Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 )  "MAMI"

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  218.865

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02562

 ( 220 )  2015.09.22.

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

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Biggeorge Holding

 ( 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).

 ( 111 )  218.866

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02421
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 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Balaton Art

 ( 511 )   33    Balatoni/Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  218.867

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02420

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Badacsony Art

 ( 511 )   33    Badacsony eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  218.868

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02309

 ( 220 )  2015.08.26.

 ( 732 )  Revita Kft. Shenker Benjamin, Budapest (HU)

 dr. Megyaszai Márta, Budapest (HU)

 ( 541 )  ReMove

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; betegedukáció, betegklubbok,

 egészségügyi ismeretterjesztés, egészségügyi oktatás és tanfolyamok.

 42    Tudományos szolgáltatás, számítástechnikai szoftver tervezés; egészségügyi számítástechnikai applikációk

 létrehozása.

 44    Orvosi egészségügyi szolgáltatások; terápia, betegség megelőzés és rehabilitáció (mozgásszervi betegségek

kezelése hagyományos és alternatív módszerekkel, tanácsadás, fizikoterápia, masszázs, gyógytorna, pszichológiai

 segítés, prevenció- sport és fitnesz szolgáltatások.

 ( 111 )  218.869

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02044

 ( 220 )  2015.07.28.

 ( 732 )  ŐR-FA-ÉP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság, Rákóczifalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarország területéről származó pálinkák.

 ( 111 )  218.870

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03166

 ( 220 )  2015.11.18.

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1512



 ( 541 )  PROMAX

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  218.871

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02777

 ( 220 )  2015.10.13.

 ( 732 )  Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ANAFTIN

 ( 511 )  3    Szájhigiéniai termékek szájzselé, száj spray; szájvíz és fogzást segítő zselé kefével.

5    Gyógyszerészeti készítmények; szájban levő fekélyek és afták okozta sérülések, valamint fogzás elősegítésére

 alkalmazott szerek; száj higiéniai termékek és orvosi használatra átalakított diétás készítmények.

  10    Orvosi műszerek fogászati használatra.

 ( 111 )  218.872

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02909

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  Hári Anikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Spránitz Gergely, Budapest

 ( 541 )  Hári ékszer

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.873

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03656

 ( 220 )  2015.12.08.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  A lencse, amely mindent megváltoztat

 ( 511 )  9    Kontaktlencsék.

 ( 111 )  218.874

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03653

 ( 220 )  2015.12.08.

 ( 732 )  Baunet Kft., Veszprém (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Építőipari termékek kereskedelme.

  42    Építőipari termékek felhasználásával kapcsolatos szaktanácsadás, technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  218.877
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 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03041

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor, eredeti olasz pörkölésű kávék

 vonatkozásában.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése, eredeti olasz

 pörkölésű kávék vonatkozásában.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.

 ( 111 )  218.878

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03042

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

 aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.

 ( 111 )  218.880

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03170

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Vad Lukács, Birján (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, vödrök és lábasok vasból, alumíniumból,

műanyagból vagy egyéb anyagokból; tölcsérek, kézi eszközök vagdalásra, darálásra, sajtolásra; asztaldíszek,
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 vázák, edényfogók és edényalátétek, fűszertartók, kerámiák, tálcák és kosarak háztartási használatra.

 35    Reklámozás, marketing; árubemutatás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kiskereskedelmi tevékenység az alábbi árukra,

termékekre, termékcsoportokra vonatkozóan: fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szo1gá1ó anyagok;

tisztító-, fényesítő-,súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó

szerek; fogkrémek, parfümök; eau de toilette-k; gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák

(világítás); gyújtósok; mécsesek; méhviasz; bébi ételek; bébi nadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók;

egészségügyi kendők; füstölő rudak; fürdősók; higiéniai tamponok; menstruációs betétek; nadrágpelenkák

babáknak; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; sebtapaszok; apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek); díszek

(ékszerek); dísztűk; ébresztőórák; ékszerdobozok; fülbevalók; karórák; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

medálok; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy

papírból; dossziék (papíráruk); egészségügyi papír; kozmetikai kendők papírból; papírtörülközők;

papírzsebkendők; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalett kendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

fényképtartók; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével);

kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk,

ágyneműk, asztalneműk; hajcsatok; hajdíszek; hajkiegészítők; hullámcsatok; varrótűk; szőnyegek, lábtörlők

(szalmából), gyékények és nádfonatok; játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek,

tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tejtermékek;

étkezési olajok és zsírok; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

mártások; fűszerek; sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); dohányzási

 cikkek; gyufák.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 111 )  218.881

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03172

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  RS OIL Kft., Győr (HU)

  
( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.884

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 01208

 ( 220 )  2015.05.04.

 ( 732 )  Projekt Partner Team Kft., Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemes acél ékszer, allergiamentes ékszer, bizsu ékszer, Swarovszki kristályos ékszer.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, web shopban forgalmazott ékszerek kereskedelme, értékesítése, a web
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 áruházban forgalmazott ékszerek hirdetése, reklámozása.

  39    Áruk csomagolása, raktározás, csomagküldés.

 ( 111 )  218.886

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03009

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.887

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03010

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Aspiag Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.907

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 03691

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Spiller Kereskedelmi Kft. 100%, Csákvár (HU)

 ( 541 )  AQVION

 ( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
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fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  218.908

 ( 151 )  2016.07.15.

 ( 210 )  M 15 02427

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rosé borok; rosé pezsgők.

 ( 111 )  218.909

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 03750

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Hevesi Katalin, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Rádióadás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

  41    Filmek és videofilmek gyártása.

 ( 111 )  218.910

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 03745

 ( 220 )  2015.12.15.

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

 ( 740 )  Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAIRMINA

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  218.911

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 03005

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Lengyel Botond, Budapest (HU)

 ( 541 )  HUNIcode

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.912

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 03003

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged

 ( 541 )  Aegon smartCASCO A percalapú autóbiztosítás

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás; biztosítási tanácsadás;

 biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások.

 ( 111 )  218.913

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 02999

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 )  Szent Imre

 ( 511 )   32    Sörök, világos- vagy porter sör, alkoholmentes sör, malátasör.

 ( 111 )  218.914

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 02870

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  LUCKYRABBIT EVENTS Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Széles Szabolcs, Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Semmelweis Semester Opening
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 ( 511 )   35    Marketing; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámfilmek előállítása.

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok szolgáltatásai; szórakoztatás; zenei produkciók;

 zenekarok szolgáltatásai.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.915

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 02997

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 )  Szent Gellért

 ( 511 )   32    Sörök, világos- vagy porter sör, alkoholmentes sör, malátasör.

 ( 111 )  218.916

 ( 151 )  2016.07.18.

 ( 210 )  M 15 02876

 ( 220 )  2015.10.21.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Találd meg a helyet, amely egy új életet tartogat számodra! Az időjárás-jelentés támogatója a Fundamenta

 Személyi Bankár

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

 reklámozás; televíziós reklámozás.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások;

gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanlízing; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 ( 111 )  218.917

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 03528

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

 ( 111 )  218.918

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 03527

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)
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 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

 ( 111 )  218.919

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 03526

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

 ( 111 )  218.920

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 02864

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  VOLVOX Kereskedelmi Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 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).

 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).

 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).

 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).
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 ( 111 )  218.921

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 02998

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  218.922

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 03000

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  218.923

 ( 151 )  2016.07.19.

 ( 210 )  M 15 02500

 ( 220 )  2015.09.14.

 ( 732 )  MasterCard Europe Sprl, Waterloo (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyorsan és egyszerűen fizetni: Felbecsülhetetlen.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.925

 ( 151 )  2016.07.25.

 ( 210 )  M 15 03032

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Puskás Tivadar, Szombathely

 ( 541 )  Szombathely, la ville de Saint Martin
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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; utazásszervezé (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.926

 ( 151 )  2016.07.25.

 ( 210 )  M 15 03033

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Puskás Tivadar, Szombathely
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 ( 541 )  Szombathely - die Stadt des Heiligen Martin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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; utazásszervezé (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.927

 ( 151 )  2016.07.25.

 ( 210 )  M 15 03034

 ( 220 )  2015.11.06.

 ( 732 )  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)
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 ( 740 )  dr. Puskás Tivadar, Szombathely

 ( 541 )  Szombathely - St. Martin's city

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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; utazásszervezé (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.928

 ( 151 )  2016.07.25.

 ( 210 )  M 15 03035

 ( 220 )  2015.11.06.
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 ( 732 )  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Puskás Tivadar, Szombathely

 ( 541 )  Szombathely Szent Márton városa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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; utazásszervezé (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.931

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02542
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 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelm iközvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 111 )  218.932

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02411

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és
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karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szeigáitatás [távkőzlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szeigáitatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsalásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 111 )  218.933

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02403

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  eduKRESZ

 ( 511 )  41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; oktatás; oktatási tárgyú információk; otatási

 vizsgáztatás.

  42    Szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  218.934

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02545

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  BPO Gazdasági Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  218.935

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02548

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Gironde Kft., Terpes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mosószerek, mosogatószerek, tisztítószerek.

 35    Háztartási cikkek, kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek, mosószerek, mosogatószerek és

 tisztítószerek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  218.936

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02662

 ( 220 )  2015.10.02.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládés termékek; karamellák (cukorkák); kakaó, kakaós

 termékek; pralinék.

 ( 111 )  218.937

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02664

 ( 220 )  2015.10.02.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládés termékek; karamellák (cukorkák); kakaó, kakaós

 termékek; kávé; kávés termékek; pralinék.
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 ( 111 )  218.938

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02674

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.939

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 03176

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  DeriCom Informatikai Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.940

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02369

 ( 220 )  2015.09.01.

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bellis Egészségtár

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  218.941

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02400
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 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Szabó Károly, Szentpéterszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, könyvek, tankönyvvek.

  41    Nevelés, oktatás.

 ( 111 )  218.943

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02405

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  Thai Box Foods Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  218.944

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02406

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  Valeant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, Rzeszów; (PL)

 ( 740 )  dr. Burger László, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Babypront

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek; köhögés elleni termékek; gyógyászati készítmények;

 gyógyászati eszközök; paragyógyászati termékek, egészségügyi anyagok.

 ( 111 )  218.945

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02029

 ( 220 )  2015.07.28.

 ( 732 )  Int-Energia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PGMCC

 ( 511 )  11    Zártkörű kombinált ciklusú villamos erőművek megújuló energiaforrásból származó zöld energia

 termelésére; hulladékokat és biomasszát feldolgozó komplexumok.

 40    Környezetbarát zöld energia termelése és ökológiailag tiszta termékek gyártása megújuló

energiaforrásokból; magas hőmérsékletű plazma, gázturbinás és alga technológiák innovatív integrációja

hulladékok és biomassza feldolgozására, villamos energia és hő termelésére, valamint környezetbarát termék
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elöállítására, zártkörű termelési és hasznosítási ciklusban zéró C02 kibocsátással; hulladék- és biomassza

feldolgozás; hulladék és biomassza újra feldolgozása/ hasznosítása; hulladékkezelés, -átalakítás; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.946

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 01245

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Naményi Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

érmebedobással működőkészülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.947

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02252

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dome Facility Management

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.948

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02251

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dome Energy

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.949

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02253

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dome Facility Services Group

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.950

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02254

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.951

 ( 151 )  2016.07.26.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1532



 ( 210 )  M 15 02287

 ( 220 )  2015.08.25.

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.S.K.A., Wadowice (PL)

 ( 740 )  Edyta Bagińska és Sonia Orkisz, Wadowice

 ( 541 )  TopJoy Fruits of the World

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

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

 ( 111 )  218.952

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02408

 ( 220 )  2015.09.05.

 ( 732 )  BITNINJA Kft.., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Debrecen

 ( 541 )  BitNinja

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.953

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02409

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  Gyógyszeripari Ellenőrző és Fejlesztő Laboratorium Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Burger László, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GYEL

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.954

 ( 151 )  2016.07.26.

 ( 210 )  M 15 02410

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  Polgári Erika, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Ákos, Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó bőrápoló balzsamok; Magyarországról származó kenőcsök, balzsamok;

 Magyarországról származó bőrápoló kozmetikumok; Magyarországról származó bőrön használt kozmetikumok.
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5    Magyarországról származó fájdalomcsillapító balzsamok; Magyarországról származó gyógyhatású

 balzsamok; Magyarországról származó balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 111 )  218.961

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 16 00495

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Kiss Mihály, Karcag (HU)

 Kissné Gregor Piroska Mária, Karcag (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Gyula, Szolnok

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  218.962

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02547

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Kraj Edward, Maglód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Cirkuszi kulturális tevékenység.

 ( 111 )  218.963

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02546

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  HG360 Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 Affiliate Network Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Spielmann Éva, Budapest

 ( 541 )  Network360

 ( 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).
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 ( 111 )  218.964

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02541

 ( 220 )  2015.09.18.

 ( 732 )  Karakó István, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Webgenerátor

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-perifériák, készülékek adatok, képek és hangok

megjelenítésére, átvitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus és

 elektrotechnikai felszerelések és eszközök, számítógépi programok és szoftverek.

 35    Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladásszervezés, hálózati marketing, MLM-marketing,

 marketing szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 42    Adatfeldolgozó programok létrehozása és az internet számára történő szoftverfejlesztés, weboldalkészítés,

szoftverüzemeltetés, aktualizálás, adatbankok fejlesztése és telepítése, internetalapú vásárlási rendszerek

 fejlesztése, informatikai szaktanácsadás, számítógépes rendszerek felügyelete és távfelügyelete.

 ( 111 )  218.965

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02536

 ( 220 )  2015.09.18.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  K&H mozdulj!

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.966

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02156

 ( 220 )  2015.08.07.

 ( 732 )  Taksonyi Attila, Budapest (HU)

 Kalós Pál Tibor, Tarján (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Tudományos, műszaki és informatikai szolgáltatások és szoftverfejlesztések kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása, reklámozás és marketingtevékenységek; termékek és szolgáltatások szakmai bemutatóinak

 szervezése, előadások.

  41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések.

 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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.967
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 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02549

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Gironde Kft., Terpes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mosószerek, mosogatószerek, tisztítószerek.

 35    Háztartási cikkek, kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek, mosószerek, mosogatószerek és

 tisztítószerek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  218.968

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 03199

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Dr. Kiss József, Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, 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).

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 111 )  218.969

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02667

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  Hajdú Gabona Zrt., Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Malomipari termékek; lisztek és egyéb gabonakészítmények; rétesliszt; finomliszt; búzaliszt; búzadara; dara

 emberi táplálkozásra; árpaliszt; zabliszt; kukoricaliszt; liszttartalmú ételek.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások malomipari termékek, valamint lisztek és egyéb gabonakészítmények

 vonatkozásában
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 ( 111 )  218.970

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02675

 ( 220 )  2015.10.05.

 ( 732 )  Bridge Budapest Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdey Péter, Erdey Péter Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.971

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02530

 ( 220 )  2015.09.18.

 ( 732 )  Park Hill Ingatlanügynök Kft., Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Hasuly Vilma, Hasuly Vilma Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GOLDEN ACE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.972

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02531

 ( 220 )  2015.09.18.

 ( 732 )  Szigyártóné Dr. Vereczkei Johanna Andrea, Pilisborosjenő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Cézársaláta; előételként felszolgált saláták; kész saláták; kókuszolaj, olívaolaj; tojások;

 30    Cukor; cukorpótlók, édesítőszerek; csokoládé italok tejjel; csokoládéból készült italok; fagylalt; forró

csokoládé; friss péksütemények; csökkentett szénhidrát tartalmú friss péksütemények; gyümölcsös

sütemények/torták; csökkentett szénhidrát tartalmú gyümölcsös sütemények/torták; kakaó; kakaóitalok;

kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávé aromák; kávéitalok; kenyér; csökkentett szénhidrát tartalmú

kenyér; koffeinmentes kávék; méz- honey [for food]; muffin; csökkentett szénhidrát tartalmú muffin; pogácsák,

fánkok; csökkentett szénhidrát tartalmú pogácsák, fánkok; sütemények; csökkentett szénhidrát tartalmú

sütemények; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); szendvicsek; csökkentett szénhidrát tartalmú szendvicsek; tea alapú üdítő italok; teák;

 teasütemények; csökkentett szénhidrát tartalmú teasütemények; tejes kávéitalok.
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 43    Ételek és italok felszolgálása; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  218.973

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 00200

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  FUNNY DRINK Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dárdai András Ernő ügyvéd,Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  21    Hőszigetelt palackok, ivóedények, ivópalackok sportoláshoz, ivópoharak, palackok, üvegpalackok

 [tartályok].

 30    Csokoládéalapú italok, csokoládés tej [ital], jeges tea, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kávé alapú italok,

 kávé tejjel, tea, tea alapú italok.

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

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

 ( 111 )  218.974

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 02158

 ( 220 )  2015.08.07.

 ( 732 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 51%, Budapest (HU)

 Brand Way & Compass Kft. 49%, Budapest (HU)

 ( 541 )  health-ness

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; reklámozás és marketing

tevékenységek; rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatók; egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos különböző

szakmai bemutatók szervezése; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk

 számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, on-line-hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás.

 36    Biztosítás ügyletek, pénzügyi ügyletek; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi, szponzorálási támogatások;

egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kártyák kibocsátása, egészségügyi kártyák használatával kapcsolatos

 szolgáltatások.

 41    Nevelés; oktatás; szakmai képzés; egészségvédő klubok üzemeltetése és koordinálása; egészségügyi klubok

működtetése; könyvkiadás; egészséges életvitellel összefüggő rendezvények; internetes, rádió- és televíziós

 programok készítése.

 45    Egészségügyi és egészséges élettel és életmóddal foglalkozó alapítványok és egyéb, mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások: alternatív vitarendezési

 szolgáltatások az egészséges életmóddal kapcsolatban.

 ( 111 )  218.975

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 210 )  M 15 00589

 ( 220 )  2015.03.03.

 ( 732 )  Mihályi László e.v., Sződliget (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIHÁLYI

 ( 511 )   29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; lisztfélék és gabonakészítmények, kenyér, pék- és

cukrászsütemények, jég (ehető); méz, melasz-szirup; élesztő, só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek;

aprósütemény, teasütemény; kekszek; szörbet [fagylalt]; cukorkaáruk; csokoládé, bonbonok [cukorkák];

csokoládéalapú italok; fagylaltok, jégkrémek; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; karamellák [cukorkák];

 marcipán; mézeskalács.

 43    Étel- és italellátás, éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; teaházi szolgáltatások; catering

 szolgáltatások étel- és italbiztosításhoz; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.

 ( 111 )  218.976

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 02583

 ( 220 )  2015.09.23.

 ( 732 )  MateWorks Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Állategészségügyi és állatápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  218.977

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 03609

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Tóth Barbara, Dunavarsány (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  218.978

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 03608
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 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Vizi Balázs 100%, Tapsony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Csempék; üvegcsempék; üvegcsempék [nem tetőfedéshez]; építéshez használt üvegezett panelek [nem fém

kerettel]; építkezéshez használt üvegmozaikok; üveg építőanyagok; üvegből készült építőanyagok; üvegfalak;

 üvegtáblák építési célokra.

  40    Mintanyomás falburkolatokra.

 ( 111 )  218.979

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 03605

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Vörös Homár Hegyvidék Halnagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halhús; feldolgozott halikra; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; hal mousseok; hal, nem élő; hal,

tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi

fogyasztásra; heringek;homár, nem élő; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; lazac;

leveskészítmények; levesek; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;

rostonsült tengerimoszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia;tonhal; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves

 készítmények.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése,fagyasztásos tartósítási szolgáltatások, élelmiszerek és

 italok tartósítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.980

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 03603

 ( 220 )  2015.12.02.

 ( 732 )  Thermal Hotel Visegrád Zrt., Visegrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; időleges szállásadás.

 ( 111 )  218.981

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 02767

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  Fitoland Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 berendezések.
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 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, vetőmagok; élő növények és

 virágok.

 ( 111 )  218.982

 ( 151 )  2016.08.01.

 ( 210 )  M 15 02763

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  Lev Levandovsky Tal, Budapest (HU)

 ( 541 )  Spinoza Café

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.998

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 210 )  M 15 02955

 ( 220 )  2015.10.30.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BRILLBIRD NAILOVER

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  218.999

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 210 )  M 15 02956

 ( 220 )  2015.10.30.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAILOVER

 ( 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).

 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).

A rovat 118 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 15. szám, 2016.08.15.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 15 01492

 ( 220 ) 2015.06.03.

 ( 731 )  Eva Biomedical European Development Institute Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EBEDI

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyszerek és egyéb, orvosi célra szolgáló készítmények.

 16    Papír, karton termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

 papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

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

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 117.343

 ( 210 ) M 75 00305

 ( 180 ) 2015.11.20.

 ( 111 ) 117.619

 ( 210 ) M 75 00837

 ( 180 ) 2015.11.01.

 ( 111 ) 117.620

 ( 210 ) M 75 00838

 ( 180 ) 2015.11.01.

 ( 111 ) 117.857

 ( 210 ) M 75 01421

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 118.147

 ( 210 ) M 75 01399

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 118.151

 ( 210 ) M 75 01455

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 118.285

 ( 210 ) M 75 01420

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 118.286

 ( 210 ) M 75 01423

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 118.287

 ( 210 ) M 75 01424

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 118.288

 ( 210 ) M 75 01425

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 118.290

 ( 210 ) M 75 01466

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 125.322

 ( 210 ) M 85 01889

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 180 ) 2015.11.25.

 ( 111 ) 125.373

 ( 210 ) M 85 01847

 ( 180 ) 2015.11.20.

 ( 111 ) 125.383

 ( 210 ) M 85 01881

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 125.474

 ( 210 ) M 85 01799

 ( 180 ) 2015.11.13.

 ( 111 ) 125.480

 ( 210 ) M 85 01822

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 125.485

 ( 210 ) M 85 01808

 ( 180 ) 2015.11.13.

 ( 111 ) 125.488

 ( 210 ) M 85 01829

 ( 180 ) 2015.11.18.

 ( 111 ) 125.494

 ( 210 ) M 85 01904

 ( 180 ) 2015.11.26.

 ( 111 ) 125.764

 ( 210 ) M 85 01785

 ( 180 ) 2015.11.06.

 ( 111 ) 126.058

 ( 210 ) M 85 01861

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 141.861

 ( 210 ) M 95 03221

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 143.499

 ( 210 ) M 95 03388

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 143.694

 ( 210 ) M 95 03410

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 143.944

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 210 ) M 95 03170

 ( 180 ) 2015.11.06.

 ( 111 ) 144.901

 ( 210 ) M 95 03211

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 144.902

 ( 210 ) M 95 03212

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 144.903

 ( 210 ) M 95 03213

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.039

 ( 210 ) M 95 03215

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.040

 ( 210 ) M 95 03216

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.041

 ( 210 ) M 95 03217

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.042

 ( 210 ) M 95 03218

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.043

 ( 210 ) M 95 03219

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.044

 ( 210 ) M 95 03220

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.045

 ( 210 ) M 95 03222

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.046

 ( 210 ) M 95 03223

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.048

 ( 210 ) M 95 03225

 ( 180 ) 2015.11.09.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 111 ) 145.049

 ( 210 ) M 95 03227

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.050

 ( 210 ) M 95 03228

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.051

 ( 210 ) M 95 03229

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.052

 ( 210 ) M 95 03230

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.053

 ( 210 ) M 95 03231

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.055

 ( 210 ) M 95 03234

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.056

 ( 210 ) M 95 03235

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 145.068

 ( 210 ) M 95 03361

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 145.074

 ( 210 ) M 95 03421

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 145.075

 ( 210 ) M 95 03433

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 145.076

 ( 210 ) M 95 03444

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 145.084

 ( 210 ) M 95 03524

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 145.086

 ( 210 ) M 95 03526

 ( 180 ) 2015.11.29.
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 ( 111 ) 145.216

 ( 210 ) M 95 03414

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 145.249

 ( 210 ) M 95 03344

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 146.005

 ( 210 ) M 95 03247

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 146.304

 ( 210 ) M 95 03494

 ( 180 ) 2015.11.27.

 ( 111 ) 146.374

 ( 210 ) M 95 03493

 ( 180 ) 2015.11.27.

 ( 111 ) 147.533

 ( 210 ) M 95 03353

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 148.199

 ( 210 ) M 95 03172

 ( 180 ) 2015.11.06.

 ( 111 ) 148.256

 ( 210 ) M 95 03240

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 148.323

 ( 210 ) M 95 03131

 ( 180 ) 2015.11.01.

 ( 111 ) 148.333

 ( 210 ) M 95 03300

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 148.342

 ( 210 ) M 95 03519

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 148.349

 ( 210 ) M 95 03570

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 148.350

 ( 210 ) M 95 03571

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 148.423

 ( 210 ) M 95 03248

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 148.426

 ( 210 ) M 95 03439

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 148.438

 ( 210 ) M 95 03182

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 148.439

 ( 210 ) M 95 03198

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 148.440

 ( 210 ) M 95 03176

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 148.458

 ( 210 ) M 95 03243

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 148.465

 ( 210 ) M 95 03347

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 148.466

 ( 210 ) M 95 03348

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 148.472

 ( 210 ) M 95 03417

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 148.473

 ( 210 ) M 95 03422

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 148.480

 ( 210 ) M 95 03482

 ( 180 ) 2015.11.24.

 ( 111 ) 148.481

 ( 210 ) M 95 03484

 ( 180 ) 2015.11.24.

 ( 111 ) 148.491

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 210 ) M 95 03424

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 148.564

 ( 210 ) M 95 03354

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 148.566

 ( 210 ) M 95 03401

 ( 180 ) 2015.11.20.

 ( 111 ) 148.569

 ( 210 ) M 95 03282

 ( 180 ) 2015.11.13.

 ( 111 ) 148.674

 ( 210 ) M 95 03590

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 148.737

 ( 210 ) M 95 03155

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 148.845

 ( 210 ) M 95 03426

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 148.991

 ( 210 ) M 95 03126

 ( 180 ) 2015.11.01.

 ( 111 ) 148.993

 ( 210 ) M 95 03136

 ( 180 ) 2015.11.01.

 ( 111 ) 149.003

 ( 210 ) M 95 03125

 ( 180 ) 2015.11.01.

 ( 111 ) 149.563

 ( 210 ) M 95 03530

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.570

 ( 210 ) M 95 03532

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.580

 ( 210 ) M 95 03536

 ( 180 ) 2015.11.29.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1549



 ( 111 ) 149.712

 ( 210 ) M 95 03202

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 149.716

 ( 210 ) M 95 03195

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 149.720

 ( 210 ) M 95 03314

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 149.723

 ( 210 ) M 95 03538

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.749

 ( 210 ) M 95 03546

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.805

 ( 210 ) M 95 03549

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.818

 ( 210 ) M 95 03435

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 149.822

 ( 210 ) M 95 03448

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 149.831

 ( 210 ) M 95 03539

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.832

 ( 210 ) M 95 03540

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.845

 ( 210 ) M 95 03547

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 149.846

 ( 210 ) M 95 03548

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 150.025

 ( 210 ) M 95 03534

 ( 180 ) 2015.11.29.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1550



 ( 111 ) 150.080

 ( 210 ) M 95 03320

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 150.101

 ( 210 ) M 95 03404

 ( 180 ) 2015.11.20.

 ( 111 ) 150.169

 ( 210 ) M 95 03352

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 150.234

 ( 210 ) M 95 03319

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 150.562

 ( 210 ) M 95 03509

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 150.582

 ( 210 ) M 95 03236

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 150.676

 ( 210 ) M 95 03569

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 152.063

 ( 210 ) M 95 03419

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 152.503

 ( 210 ) M 95 03413

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 152.711

 ( 210 ) M 95 03317

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 153.490

 ( 210 ) M 95 03434

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 153.608

 ( 210 ) M 95 03395

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 184.240

 ( 210 ) M 05 03514

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 184.241

 ( 210 ) M 05 03638

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 184.244

 ( 210 ) M 05 03639

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 184.347

 ( 210 ) M 05 03533

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 184.348

 ( 210 ) M 05 03534

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 186.578

 ( 210 ) M 05 03730

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 186.929

 ( 210 ) M 05 03510

 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 186.943

 ( 210 ) M 05 03505

 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 186.948

 ( 210 ) M 05 03664

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 187.080

 ( 210 ) M 05 02715

 ( 180 ) 2015.08.18.

 ( 111 ) 187.158

 ( 210 ) M 05 03279

 ( 180 ) 2015.11.14.

 ( 111 ) 187.305

 ( 210 ) M 05 03513

 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 187.451

 ( 210 ) M 05 03722

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 187.453

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 210 ) M 05 03721

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 187.455

 ( 210 ) M 05 03720

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 187.456

 ( 210 ) M 05 03719

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 187.458

 ( 210 ) M 05 03579

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 187.459

 ( 210 ) M 05 03578

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 187.461

 ( 210 ) M 05 03577

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 187.463

 ( 210 ) M 05 03576

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 187.464

 ( 210 ) M 05 03571

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 187.474

 ( 210 ) M 05 03455

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.475

 ( 210 ) M 05 03454

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.601

 ( 210 ) M 05 03632

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.605

 ( 210 ) M 05 03631

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.675

 ( 210 ) M 05 03723

 ( 180 ) 2015.11.21.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 111 ) 187.676

 ( 210 ) M 05 03647

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.677

 ( 210 ) M 05 03641

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.678

 ( 210 ) M 05 03645

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.688

 ( 210 ) M 05 03630

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.696

 ( 210 ) M 05 03640

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.702

 ( 210 ) M 05 03643

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.709

 ( 210 ) M 05 03644

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.778

 ( 210 ) M 05 03675

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 187.780

 ( 210 ) M 05 03768

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 187.781

 ( 210 ) M 05 03773

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 187.783

 ( 210 ) M 05 03780

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 187.784

 ( 210 ) M 05 03781

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 187.785

 ( 210 ) M 05 03782

 ( 180 ) 2015.11.28.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 111 ) 187.800

 ( 210 ) M 05 03642

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.806

 ( 210 ) M 05 03628

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.813

 ( 210 ) M 05 03651

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 187.826

 ( 210 ) M 05 03715

 ( 180 ) 2015.11.18.

 ( 111 ) 187.838

 ( 210 ) M 05 03564

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 187.839

 ( 210 ) M 05 03562

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 187.840

 ( 210 ) M 05 03702

 ( 180 ) 2015.11.18.

 ( 111 ) 187.841

 ( 210 ) M 05 03712

 ( 180 ) 2015.11.18.

 ( 111 ) 187.843

 ( 210 ) M 05 03553

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 187.844

 ( 210 ) M 05 03554

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 187.850

 ( 210 ) M 05 03552

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 187.869

 ( 210 ) M 05 03695

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.870

 ( 210 ) M 05 03692

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1555



 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.871

 ( 210 ) M 05 03689

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.872

 ( 210 ) M 05 03685

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.873

 ( 210 ) M 05 03684

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.874

 ( 210 ) M 05 03682

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.975

 ( 210 ) M 05 03762

 ( 180 ) 2015.11.25.

 ( 111 ) 187.977

 ( 210 ) M 05 03694

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 187.995

 ( 210 ) M 05 03764

 ( 180 ) 2015.11.25.

 ( 111 ) 188.025

 ( 210 ) M 05 03575

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 188.026

 ( 210 ) M 05 03574

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 188.027

 ( 210 ) M 05 03573

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 188.028

 ( 210 ) M 05 03572

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 188.172

 ( 210 ) M 05 03549

 ( 180 ) 2015.11.05.

 ( 111 ) 188.181

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 210 ) M 05 03812

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.182

 ( 210 ) M 05 03811

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.183

 ( 210 ) M 05 03820

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.184

 ( 210 ) M 05 03814

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.203

 ( 210 ) M 05 03541

 ( 180 ) 2015.11.05.

 ( 111 ) 188.208

 ( 210 ) M 05 03810

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.213

 ( 210 ) M 05 03819

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.220

 ( 210 ) M 05 03824

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 188.221

 ( 210 ) M 05 03681

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 188.251

 ( 210 ) M 05 03519

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 188.252

 ( 210 ) M 05 03525

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 188.253

 ( 210 ) M 05 03526

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 188.256

 ( 210 ) M 05 03669

 ( 180 ) 2015.11.15.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 111 ) 188.276

 ( 210 ) M 05 03536

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 188.286

 ( 210 ) M 05 03540

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 188.322

 ( 210 ) M 05 03531

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 188.370

 ( 210 ) M 05 03509

 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 188.393

 ( 210 ) M 05 03698

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 188.406

 ( 210 ) M 05 03690

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 188.407

 ( 210 ) M 05 03691

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 188.408

 ( 210 ) M 05 03693

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 188.424

 ( 210 ) M 05 03701

 ( 180 ) 2015.11.17.

 ( 111 ) 188.471

 ( 210 ) M 05 03516

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 188.472

 ( 210 ) M 05 03668

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 188.473

 ( 210 ) M 05 03771

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 188.524

 ( 210 ) M 05 03813

 ( 180 ) 2015.11.30.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 15. szám, 2016.08.15.
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 ( 111 ) 188.614

 ( 210 ) M 05 03529

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 188.626

 ( 210 ) M 05 03677

 ( 180 ) 2015.11.16.

 ( 111 ) 188.627

 ( 210 ) M 05 03678

 ( 180 ) 2015.11.16.

 ( 111 ) 188.630

 ( 210 ) M 05 03784

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.631

 ( 210 ) M 05 03786

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.632

 ( 210 ) M 05 03788

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.637

 ( 210 ) M 05 03789

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.641

 ( 210 ) M 05 03791

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.662

 ( 210 ) M 05 03783

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.663

 ( 210 ) M 05 03785

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 188.664

 ( 210 ) M 05 03676

 ( 180 ) 2015.11.16.

 ( 111 ) 188.671

 ( 210 ) M 05 03538

 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 188.672

 ( 210 ) M 05 03539

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 15. szám, 2016.08.15.
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 ( 180 ) 2015.11.04.

 ( 111 ) 188.770

 ( 210 ) M 05 03656

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 188.891

 ( 210 ) M 05 03551

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 188.965

 ( 210 ) M 05 03607

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.966

 ( 210 ) M 05 03606

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.967

 ( 210 ) M 05 03605

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.968

 ( 210 ) M 05 03604

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.969

 ( 210 ) M 05 03603

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.970

 ( 210 ) M 05 03614

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.971

 ( 210 ) M 05 03615

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.973

 ( 210 ) M 05 03616

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.975

 ( 210 ) M 05 03618

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.976

 ( 210 ) M 05 03611

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.979

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 15. szám, 2016.08.15.
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 ( 210 ) M 05 03612

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.980

 ( 210 ) M 05 03610

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.981

 ( 210 ) M 05 03602

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 188.997

 ( 210 ) M 05 03797

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 189.029

 ( 210 ) M 05 03515

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 189.030

 ( 210 ) M 05 03517

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 189.031

 ( 210 ) M 05 03518

 ( 180 ) 2015.11.03.

 ( 111 ) 189.032

 ( 210 ) M 05 03670

 ( 180 ) 2015.11.15.

 ( 111 ) 189.125

 ( 210 ) M 05 03619

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 189.126

 ( 210 ) M 05 03626

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 189.127

 ( 210 ) M 05 03627

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 189.128

 ( 210 ) M 05 03622

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 189.129

 ( 210 ) M 05 03623

 ( 180 ) 2015.11.10.
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 ( 111 ) 189.131

 ( 210 ) M 05 03738

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 189.133

 ( 210 ) M 05 03741

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 189.134

 ( 210 ) M 05 03742

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 189.136

 ( 210 ) M 05 03746

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 189.137

 ( 210 ) M 05 03747

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 189.138

 ( 210 ) M 05 03748

 ( 180 ) 2015.11.23.

 ( 111 ) 189.179

 ( 210 ) M 05 03649

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 189.182

 ( 210 ) M 05 03760

 ( 180 ) 2015.11.24.

 ( 111 ) 189.183

 ( 210 ) M 05 03650

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 189.188

 ( 210 ) M 05 03749

 ( 180 ) 2015.11.24.

 ( 111 ) 189.192

 ( 210 ) M 05 03758

 ( 180 ) 2015.11.24.

 ( 111 ) 189.196

 ( 210 ) M 05 03657

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 189.202

 ( 210 ) M 05 03759

 ( 180 ) 2015.11.24.
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 ( 111 ) 189.210

 ( 210 ) M 05 03775

 ( 180 ) 2015.11.28.

 ( 111 ) 189.577

 ( 210 ) M 05 03596

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 189.654

 ( 210 ) M 05 03590

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 189.655

 ( 210 ) M 05 03731

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 189.656

 ( 210 ) M 05 03724

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 189.660

 ( 210 ) M 05 03726

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 189.665

 ( 210 ) M 05 03586

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 189.672

 ( 210 ) M 05 03733

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 189.673

 ( 210 ) M 05 03580

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 189.752

 ( 210 ) M 05 03621

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 189.886

 ( 210 ) M 05 03570

 ( 180 ) 2015.11.08.

 ( 111 ) 189.939

 ( 210 ) M 05 03556

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 190.081

 ( 210 ) M 05 03587

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1563



 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 190.203

 ( 210 ) M 05 03816

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 190.366

 ( 210 ) M 05 03787

 ( 180 ) 2015.11.29.

 ( 111 ) 190.578

 ( 210 ) M 05 03818

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 191.090

 ( 210 ) M 05 03589

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 191.125

 ( 210 ) M 05 03591

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 191.145

 ( 210 ) M 05 03598

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 191.245

 ( 210 ) M 05 03504

 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 192.011

 ( 210 ) M 05 03599

 ( 180 ) 2015.11.09.

 ( 111 ) 192.368

 ( 210 ) M 07 00516

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 192.514

 ( 210 ) M 05 03734

 ( 180 ) 2015.11.22.

 ( 111 ) 192.817

 ( 210 ) M 05 03717

 ( 180 ) 2015.11.21.

 ( 111 ) 193.978

 ( 210 ) M 07 00992

 ( 180 ) 2015.11.02.

 ( 111 ) 194.298
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 ( 210 ) M 05 03821

 ( 180 ) 2015.11.30.

 ( 111 ) 195.468

 ( 210 ) M 05 03633

 ( 180 ) 2015.11.11.

 ( 111 ) 199.312

 ( 210 ) M 05 03799

 ( 180 ) 2015.11.30.

A rovat 282 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 197.222

 ( 732 )  Nyári Antal, Várpalota (HU) Forgács Kornél, Várpalota (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.039

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

 ( 111 )  118.413

 ( 732 )  Otis Elevator Company, Famington, Connecticut (US)

 ( 111 )  146.424

 ( 732 )  Szegedi Sport és Fürdők Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  148.336

 ( 732 )  The Wheelabrator Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Naperville, Illinois (US)

 ( 111 )  149.194

 ( 732 )  Sealy Technology, LLC (a North Carolina Limited Liability Company), Trinity (US)

 ( 111 )  149.452

 ( 732 )  BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  149.601

 ( 732 )  Sealy Technology, LLC (a North Carolina Limited Liability Company), Trinity (US)

 ( 111 )  149.812

 ( 732 )  Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  150.556

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

 ( 111 )  151.028

 ( 732 )  BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.423

 ( 732 )  Antalis International, Boulogne-Billancourt (FR)

 ( 111 )  184.546

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörően Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.547

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.888

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  186.095

 ( 732 )  MERCK-Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.096

 ( 732 )  MERCK-Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.114
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 ( 732 )  MERCK-Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.123

 ( 732 )  MERCK-Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.128

 ( 732 )  MERCK-Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.493

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  187.282

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.427

 ( 732 )  Rotte Kft., Tata (HU)

 ( 111 )  187.683

 ( 732 )  Hearst Central Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.787

 ( 732 )  Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.099

 ( 732 )  MADAL BAL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.106

 ( 732 )  Gábor Emese Anna, Budakeszi (HU)

 ( 111 )  189.347

 ( 732 )  Kraft Foods Belgium Intellectual Property, Halle (BE)

 ( 111 )  189.384

 ( 732 )  Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.393

 ( 732 )  Madal Bal Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.678

 ( 732 )  BIOLA Biokozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  189.877

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  190.033

 ( 732 )  Busku István, Miskolc (HU)

 ( 111 )  191.241

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  193.238

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
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A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  131.287

 ( 732 )  Luzocade Ribena Suntory Limited, Uxbridge (GB)

 ( 111 )  131.288

 ( 732 )  Luzocade Ribena Suntory Limited, Uxbridge (GB)

 ( 111 )  136.936

 ( 732 )  Mátyás Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.567

 ( 732 )  Travelport International Operations Limited, Langley, Berkshire (GB)

 ( 111 )  147.581

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  149.070

 ( 732 )  Merial, Inc., Duluth, Georgia (US)

 ( 111 )  149.194

 ( 732 )  Sealy Technology, LLC (a North Carolina Limited Liability Company), Trinity (US)

 ( 111 )  149.195

 ( 732 )  Sealy Technology, LLC (a North Carolina Limited Liability Company), Trinity (US)

 ( 111 )  149.601

 ( 732 )  Sealy Technology, LLC (a North Carolina Limited Liability Company), Trinity (US)

 ( 111 )  149.812

 ( 732 )  Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  150.556

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

 ( 111 )  153.397

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  153.423

 ( 732 )  Antalis International, Boulogne-Billancourt (FR)

 ( 111 )  157.887

 ( 732 )  HŰTŐÉPÍTŐ Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 111 )  160.469

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.675

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
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 ( 111 )  169.249

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  172.354

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.542

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.139

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.219

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.096

 ( 732 )  Outdoor Concept a.s., Plzen (CZ)

 ( 111 )  174.886

 ( 732 )  Outdoor Concept a.s., Plzen (CZ)

 ( 111 )  175.263

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.546

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörően Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.547

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.888

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  186.493

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  186.502

 ( 732 )  Brandoff Consulting Limited, Road Town, Tortola (GB)

 ( 111 )  187.879

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  189.384

 ( 732 )  Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.678

 ( 732 )  BIOLA Biokozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  189.967

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  192.494

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.651

 ( 732 )  KAPACITÁS Osztrák-Magyar Elektronikai Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1/2, Budapest (HU)

 Wormsign-Computer Kft. 1/2, Szigethalom (HU)

 ( 111 )  197.203

 ( 732 )  Aranyhíd Balatonátúszó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  200.190

 ( 732 )  Voltetorve.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.627

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.977

 ( 732 )  Ingrand Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.102

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.646

 ( 732 )  Nemzeti Művelődési Intézet, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.429

 ( 732 )  BFYC KOK Kft., Balatonkenese (HU)

 ( 111 )  203.430

 ( 732 )  BFYC KOK Kft., Balatonkenese (HU)

 ( 111 )  203.431

 ( 732 )  BFYC KOK Kft., Balatonkenese (HU)

 ( 111 )  205.232

 ( 732 )  Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.062

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  206.843

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  207.823

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.968

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.795

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  209.511

 ( 732 )  VISIONERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.898

 ( 732 )  Baker Mobil Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  211.660

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  212.042

 ( 732 )  UBM Agro Zrt., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  212.927

 ( 732 )  Baker Mobil Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  212.929

 ( 732 )  Baker Mobil Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  213.933

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.687

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  217.947

 ( 732 )  Hlatky-Schlichter Hubert, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.958

 ( 732 )  Hlatky-Schlichter Hubert, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.983

 ( 732 )  Bakki Alexandra, Jászberény (HU)

A rovat 61 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  148.477

 ( 732 )  HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 111 )  149.452

 ( 732 )  BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  151.028

 ( 732 )  BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 111 )  167.159
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 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  189.360

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kultturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  189.877

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 740 )  Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  191.241

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  191.595

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  191.600

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  191.601

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  191.779

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  192.288

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  192.698

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  192.699

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  192.700

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  192.703

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

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen
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 ( 111 )  199.612

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  199.740

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  199.748

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  199.991

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  200.103

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  201.159

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  201.531

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  201.832

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  201.833

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  202.397

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  202.522

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  205.348

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1574



Képviselet megszűnése

 ( 111 )  189.360

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kultturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  189.877

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  191.241

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  191.595

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

 ( 111 )  191.600

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

 ( 111 )  191.601

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

 ( 111 )  191.779

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

 ( 111 )  192.288

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

 ( 111 )  192.698

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.699

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.700

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

 ( 111 )  192.703

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

 ( 111 )  199.612

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.740

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.748

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  199.991

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  200.103

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
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 ( 111 )  201.159

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.531

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.832

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.833

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  202.397

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  202.522

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  205.348

 ( 732 )  RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen (HU)

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  119.573

 ( 732 )  INDIVIOR UK LIMITED, Slough (GB)

 ( 111 )  146.424

 ( 732 )  Szegedi Sport és Fürdők Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  147.114

 ( 732 )  INDIVIOR UK LIMITED, Slough (GB)

 ( 111 )  154.494

 ( 732 )  INDIVIOR UK LIMITED, Slough (GB)

 ( 111 )  188.787

 ( 732 )  Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.099

 ( 732 )  MADAL BAL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.106

 ( 732 )  Gábor Emese Anna, Budakeszi (HU)

 ( 111 )  189.393

 ( 732 )  Madal Bal Kft., Budapest (HU)

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 15 02586

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

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 00232

 ( 731 )  Heim Pál, Tata (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 16 01733

 ( 731 )  CASTEL FRERES, Blanquefort (FR)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalami és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 15 01952

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

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 00235

 ( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%,

 Ópusztaszer (HU)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Dr.Takács Zoltán ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 16 00927

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

 ( 740 )  Danka Anita, Debrecen

 ( 210 )  M 16 01195

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

 ( 740 )  Danka Anita, Debrecen

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 95 03847

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 97 01003

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 210 )  M 06 01732

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 06 01733

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 06 01734

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 06 01736

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 06 01735

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 08 02371

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 12 03240

 ( 731 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  267.083

 ( 541 )  Proxar

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  267.092

 ( 541 )  Mutar

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.088.413

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16

 ( 580 )  2016.05.05.

 ( 450 )  GAZ 17/2016

 ( 111 )  1.283.420

 ( 541 )  ONEGO

 ( 511 )  9, 39, 43

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.296.861

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16

 ( 580 )  2016.05.05.

 ( 450 )  GAZ 17/2016

 ( 111 )  1.296.898

 ( 541 )  PALAMATIC

 ( 511 )  7, 37, 42

 ( 580 )  2016.05.05.

 ( 450 )  GAZ 17/2016

 ( 111 )  1.296.907
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 ( 541 )  BESANA

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2016.05.05.

 ( 450 )  GAZ 17/2016

 ( 111 )  1.296.930

 ( 541 )  nimm 2 Smilegummi Shakies

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.05.05.

 ( 450 )  GAZ 17/2016

 ( 111 )  1.296.985

 ( 541 )  AVANTAGE

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2016.05.05.

 ( 450 )  GAZ 17/2016

 ( 111 )  1.297.179

  

( 546 )

 ( 511 )  11, 22, 35

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.272

 ( 541 )  FT FASHION TELEVISION

 ( 511 )  38, 41

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.282

 ( 541 )  NeKo INSTANT NUDEL SNACK

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.294

 ( 541 )  PAPER One

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.361

 ( 541 )  POMOZA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016
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 ( 111 )  1.297.420

 ( 541 )  ZEPOSIA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.421

 ( 541 )  OZAVANA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.423

 ( 541 )  awei

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.427

 ( 541 )  Hennoway

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.439

 ( 541 )  PRESTIGE FANTASIA

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.447

 ( 541 )  BabySan

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.448

 ( 541 )  PigSan

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.449

 ( 541 )  StartSan

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.450

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W193



 ( 541 )  SPAKEYS

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

 ( 111 )  1.297.513

 ( 541 )  POSTEK

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.05.12.

 ( 450 )  GAZ 18/2016

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  633.446

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  770.230

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  779.046

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  779.047

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  882.979

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  882.993

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  908.057

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  947.060

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  949.038

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  975.634

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.112.946

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.164.775

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.202.504

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.257.229

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.275.485

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.249

 ( 151 )  2016.07.29.
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 ( 111 )  1.279.319

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.333

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.345

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.386

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.424

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.449

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.471

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.492

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.576

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.720

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.806

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.821

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.846

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.855

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.901

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.912

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.914

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.928
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 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.937

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.969

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.279.970

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.092

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.158

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.204

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.205

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.218

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.231

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.310

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.326

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.335

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.403

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.465

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.505

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.580

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.636

 ( 151 )  2016.07.29.
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 ( 111 )  1.280.649

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.653

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.659

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.681

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.745

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.280.926

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.066

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.208

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.231

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.270

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.371

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.377

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.383

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.499

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.524

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.548

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.661

 ( 151 )  2016.07.29.
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 ( 111 )  1.281.856

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.863

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.902

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.908

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.922

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.281.944

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.282.018

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.282.100

 ( 151 )  2016.07.29.

 ( 111 )  1.283.795

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  1.283.796

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  1.283.891

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  1.283.946

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  1.283.949

 ( 151 )  2016.08.03.

 ( 111 )  1.284.139

 ( 151 )  2016.08.03.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 
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