
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 01494

 ( 220 ) 2015.06.03.

 ( 731 )  Erdélyi Márton Attila 100%, Tatabánya (HU)

 ( 541 ) Mobil Kisokos

 ( 511 )   35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 ( 210 ) M 15 01633

 ( 220 ) 2015.06.17.

 ( 731 )  Jacobs Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 ) CRYSTAL NAILS

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

 16    Brossurák, borítékok, blokkok, csomagolópapírok, dossziék, katalógusok, üdvözlőkártyák, meghívók,

prospektusok, kézikönyvek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; csomagolásra szolgáló

 műanyagok.

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem

 tartoznak más osztályokba.

  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 15 01978

 ( 220 ) 2015.07.21.

 ( 731 )  AQUA Optima Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Vince,Kovács Vince Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Webáruház mesterfokon!

 ( 511 )  35    Webáruház működtetésével kapcsolatos reklámozás, marketing tevékenység, internetes kis-, és

 nagykereskedelem.

 39    Távollévők között, webáruházon keresztül létrejött szerződésekhez kapcsolódó szállítási, raktározási,

 csomagolási tevékenység.

 42    Webáruház létesítésével, használatával kapcsolatos számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02426

 ( 220 ) 2015.09.07.

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

 ( 541 ) PINCESOR

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 15 02434
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 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  ISH THE BRIDGE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentkláray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder, aromák

[eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati használatra, bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

borotválkozó készítmények; borotvaszappan; bőrfehérítő krémek; bőrfehérítő termékek; bőrkonzerváló szerek

[kenőcsök]; cédrusolaj; dezodoráló szappanok; dezodorok kedvenc háziállatoknak; dezodorok [személyes

használatra vagy állatoknak]; díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális

citromolaj2; eszenciaolajok; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; folttisztító szerek; fürdősók

nem gyógyászati használatra; füstölők; füstölő készítmények [illatszerek]; gélek (fogfehérítő); gyógyszappanok,

habkő, horzsakő; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények;

hajspray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás

céljaira; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; izzadásgátló piperecikkek;

izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai

bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények

fürdőkhöz; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz;

kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet frissítő

spray; lemosószerek kozmetikai használatra; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz;

mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra;

matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosodai áztatószerek; mosodai

fényezőszer; mosodai készítmények; mosodai viasz; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati

használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; műkörmök; műszempillák; napbarnító készítmények;

napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; növények leveleinek csillogóvá

tételére (készítmények); olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok

tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek;

piperetejek; piperevizek; rózsaolaj; rúzstokok; samponok; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; sminkek,

arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító termékek; sminktermékek;

süteményízesítők [illóolajok]; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappanfakéreg mosáshoz; szappanok;

szappanok textíliák élénkítésére; száraz samponok; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek;

szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító

termékek; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz; teabogyó [teacsarab] olaj; tisztítószerek; vatta kozmetikai

használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készített illatszer

alapanyagok; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás

 során való használatra.

5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek,

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, egészségügyi készítmények személyes higiénia céljaira, étrend

kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek egészségügyi előnyei vannak, ember- vagy

 állatgyógyászati használathoz alkalmazott húshelyettesítők, diétás élelmiszerek és italok.

 29    Ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; algakivonatok élelmiszerként; alginátok

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

fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; articsóka, tartósított; aszalt kókuszdió;

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

csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1581



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; kefír; 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; mandulatej étkezési célokra;

margarin; mazsola; milkshake-ek [tejalapú frappé italok]; mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra;

napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési;

osztriga, nem élő; pacal, padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási

használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (l); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pikkalilli;

prosztokvasa [savanyított tej]; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;

rizstej [tejpótló]; rjazsenka [erjesztett sült tej]; roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta;

savanyúságok; selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcs alapú); 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 moszat (roston sült); 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]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldséges mausse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves

készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék, étkezési; zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok

 étkezési, zsírok előállításához zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

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

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

fűszeres mártások, fűszerek, kávé-, kakaó- vagy csokoládé- vagy teaalapú italok, emberi fogyasztásra előkészített

 gabona készítmények.

 31    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek,

 vetőmagok, élő növények és virágok, maláta, nyers gabonafélék.

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

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

 ( 210 ) M 15 03093

 ( 220 ) 2015.11.13.

 ( 731 )  Hajdú Gabona Zrt., Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) HAJDÚ GABONA

 ( 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.

 ( 210 ) M 15 03634

 ( 220 ) 2015.12.07.
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 ( 731 )  WORE Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Katinka, Budapest

 ( 541 ) Bella Italia Bútorház

 ( 511 )   20    Olasz technológiával készített bútorok.

 ( 210 ) M 15 03844

 ( 220 ) 2015.12.23.

 ( 731 )  Economic Electrical, Cairo (EG)

 ( 740 )  Dr. Baksa Gréta, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 15 03853

 ( 220 ) 2015.12.23.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest

 ( 541 ) Anivet Direkt

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 16 00003

 ( 220 ) 2016.01.04.

 ( 731 )  Besnyői Rita, Budapest (HU)

 Dés-Kertész Dóra, Budapest (HU)

 Huber Kinga, Budapest (HU)

 Stomfai Krisztina, Budapest (HU)

 Kecskés Orsolya, Budapest (HU)
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 Kerékgyártó Szilvia, Budapest (HU)

 Vékony Fanni, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kerékgyártó Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Műalkotások forgalmazása galériákban és galériák reklámozása.

 41    Kulturális tevékenységek; rendezvények szervezése; művészeti rendezvények és fesztiválok; művészeti

 galériák szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 00022

 ( 220 ) 2016.01.05.

 ( 731 )  Kovács Dóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 00087

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  Kisüzemi Sörfőzdék Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete, Fót (HU)

 ( 541 ) Kisüzem - hazai sörök fesztiválja

 ( 511 )  32    Sörök; gyömbérsör; malátacefre; malátasör; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; ásványvizek és

szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok

rendezése és vezetése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fesztiválok

szervezése és lebonyolítása; rendezvények szervezése és lebonyolítása; show-műsorok; szórakoztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 16 00170

 ( 220 ) 2016.01.21.

 ( 731 )  Bozsik Szilvia, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00222

 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 )  Kőnig László, Budapest (HU)

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00372

 ( 220 ) 2016.02.10.

 ( 731 )  Hin Chung Lio, Budapest (HU)

 ( 541 ) AQUATEX

 ( 511 )  18    Bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

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

 [nyergesáru]; iskolatáskák; marhabőrök; táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből.

 25    Bőrruházat; cipőfelsőrészek; cipők; felsőkabátok, felöltők; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

 vízhatlan ruházat.

 ( 210 ) M 16 00429

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Tower Ingatlan

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyének számára

nyújtott szolgáltatások társadalmi eseményekkel kapcsolatban, mint a társas kiséreti szolgáltatások,

 házasságközvetítő irodák, temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00430

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Nálunk van a lakás kulcsa.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyének számára

nyújtott szolgáltatások társadalmi eseményekkel kapcsolatban, mint a társas kiséreti szolgáltatások,

 házasságközvetítő irodák, temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00432

 ( 220 ) 2016.02.11.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyének számára
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nyújtott szolgáltatások társadalmi eseményekkel kapcsolatban, mint a társas kiséreti szolgáltatások,

 házasságközvetítő irodák, temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00447

 ( 220 ) 2016.02.15.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) EGYÜTT A VÁSÁRLÓKÉRT

 ( 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 00488

 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Klausmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Boldog Munkahely

 ( 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 00491

 ( 220 ) 2016.02.17.

 ( 731 )  Horváth Antal, Cegléd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák; pálinka tartalmú szeszesitalok.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár szolgáltatások; ital catering rendezvényekre; italok felszolgálása

vendégek számára; italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; italok felszolgálása éttermekben és

 bárokban; italok biztosítása éttermekben és bárokban; vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 00494

 ( 220 ) 2016.02.17.

 ( 731 )  Vitamin Szalon Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00496

 ( 220 ) 2016.02.17.
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 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Bonus

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

 ( 210 ) M 16 00501

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek, laktózmentes, tejes italok laktózmentes; tejföl, laktózmentes.

  30    Kakaó, laktózmentes, kakaó alapú italok, laktózmentes; kakaó tejesital, laktózmentes.

 ( 210 ) M 16 00502

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek.

 ( 210 ) M 16 00503

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek.

 ( 210 ) M 16 00504

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek.

 ( 210 ) M 16 00511

 ( 220 ) 2016.02.18.

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

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Budapest

 ( 541 ) Concorde Bank

 ( 511 )  16    Banki, pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó bélyegzők, pecsétek, bélyegzőtartók, blokkok [papíráruk],

borítékok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem

szövetből, cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok, csipeszes írótáblák, csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból [párázó-, töltőanyagok], csomagolópapír, diagramok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék

[papíráruk], formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, hírlevelek, irattartók, dossziék, irattartók [irodai cikkek],

irodai felszerelések a bútorok kivételével, írószerek, írótollak, könyvecskék, füzetek, levelezőlapok, levélpapír,

naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék [papíráruk], prospektusok, tollak

[irodai cikkek], töltőtollak, üdvözlőlapok/kártyák; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

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

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

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

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  41    Banki, pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 00519

 ( 220 ) 2016.02.18.

 ( 731 )  Gerendy Zoltán István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáspár Gabriella, Budapest

 ( 541 ) SkyKex

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények, péksütemények és cukrászkészítmények, aprósütemény, teasütemény, keksz.

 ( 210 ) M 16 00534

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Larssen-Szádfal Építő Kft., Ráckeve (HU)

 ( 541 ) Árpád Fejedelem

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 00570

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  Chantal Team Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PeCsa - Bolhapiac
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 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; becslés kereskedelmi

ügyletekben; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kirakatrendezés; marketing; reklámozás;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

  41    Szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

 ( 210 ) M 16 00623

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  Radnai Tamás, Pilisszentiván (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Virsli, kolbász, hurka, felvágott, hamburger.

  30    Szendvicsek, sajtburgerek, hot dogok, kenyér, péksütemény.

  39    Étel házhozszállítás.

  43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; gyorséttermek, falatozók, büfék.

 ( 210 ) M 16 00624

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozek kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [jskolai

használatra), festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],

fényképtahók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,

iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,

írószerek, írótollak,)skolaszerek [papíráruk), jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, konyvecskék,

füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük

[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír*

papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,

poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,

papírból, szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására,

tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,

transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapoklkártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzék rajzoláshoz,

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1589



  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

  35    Reklámozás.

 41    Állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi

produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],

 vidámparkok, zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00647

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  BUZENKOV OLEG 1/1, BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. UJVÁRI TAMÁS, BUDAPEST

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Orosz és ukrán jellegű vendéglátás (élelmezés); orosz és ukrán jellegű időleges szállásadás (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00652

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  Galambos László Péter 100%, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes

nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; 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.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási

alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
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információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,tőkeberuházás;

 vagyonkezelés.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti összeköttetések;

távkonferencia szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

 szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; videokonferencia szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching (tréning); gyakorlati képzés [szemléltetés); oktatás; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus

adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatómotorok biztosítása az internethez; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

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;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése

 mások számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 16 00708

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Csikós pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 16 00709

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Karikás pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 16 00710

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Tornácos pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 16 00722

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 ) KarrierExpo

 ( 511 )   35    Állásközvetítés, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítás szervezés.

  41    Kulturális, vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 16 00724

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 ) KözGÁZ!

 ( 511 )   41    Oktatás, felsőoktatás.

 ( 210 ) M 16 00725

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 ) Közgáz

 ( 511 )   41    Oktatás, felsőoktatás.

 ( 210 ) M 16 00726

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 ) Corvinus

 ( 511 )   24    Logóval elátott textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  25    Logóval, névvel megkülönböztetett/elátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás, kutatás, felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés.

 ( 210 ) M 16 00727

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  25    Ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás, nyelvoktatás, felsőoktatás.

  42    Kutatás.

 ( 210 ) M 16 00728

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Offline sajtótermék arculattal, felsőoktatási kiadvány.

  41    Felsőoktatás, továbbképzés.

 ( 210 ) M 16 00729

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Offline sajtótermék.

  41    Felsőoktatás, továbbképzés.

 ( 210 ) M 16 00730

 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online hirdetési tevékenység számítógépes hálózaton, hirdetési oldalak készítése.

  41    Felsőoktatás, továbbképzés, kiadványszerkesztés.

 ( 210 ) M 16 00745

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Kovács Brigitta, Budapest (HU)

 Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 Mercsényi Marietta, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 16 00746

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 )  Kovács Brigitta, Budapest (HU)

 Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 Mercsényi Marietta, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) DÉRYNÉ

 ( 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).

  36    Ingatlanügyletek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00788

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  dr. Sávai Anikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ESSNEKI FESTEN!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások; online kiskerekedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés

szervezése, rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, reklámeszközök, ajándéktárgyak,

 ajándékutalványok, workshop-ok vonatkozásában.

  41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése.

  43    Étel- és italellátás.

 ( 210 ) M 16 00789

 ( 220 ) 2016.03.04.

 ( 731 )  Sávai Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások; online kiskerekedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés

szervezése, rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, reklámeszközök, ajándéktárgyak,

 ajándékutalványok, workshop-ok vonatkozásában.

  41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése.

  43    Étel- és italellátás.

 ( 210 ) M 16 00822

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  Korda Filmstúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás és reklámozási tevékenységek; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztrációs
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tevékenységek; iroda üzemeltetés és bérbeadás kereskedelmi célokra; eladási propaganda mások számára;

divatbemutatók szervezése promóciós célokra; szponzorok felkutatása; visszatérítési programok üzleti irányítása

 harmadik felek számára; árubemutatók szervezése.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek, finanszírozási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 41    Nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; filmgyártás; filmstúdiók

üzemeltetése és ezzel összefüggő tartozékok kölcsönzése; show-műsorok szervezése; impresszárió szolgáltatás;

 szinkronizálás.

 ( 210 ) M 16 00825

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  Mester Ferenc, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanügynökségek, ingatlanok értékbecslése, ingatlankezelés, ingatlanlízing, új

 építésű és használt ingatlanok közvetítése, albérletek közvetítése, saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 00828

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szlovenszky Andrea, Budapest

 ( 541 ) K&H: üzletet ide! program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00829

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szlovenszky Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00848

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  Arlion Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Keleti Arthur, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  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 00849

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  Czeiler-Fóris Angelika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Magyarországról (Őrségből) származó ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és

 erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00871

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Hegyi Tibor János, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Poppycrem

 ( 511 ) 3    Babaápoló termékek [nem gyógyhatású]; babakrémek [nem gyógyszeres]; bőrápoló készítmények; bőrápoló

 krémek;nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; pelenka krémek [nem gyógyhatású].

 ( 210 ) M 16 00913

 ( 220 ) 2016.03.17.

 ( 731 )  Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)

 Dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 ) Az Érettségi Afterparty

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

 ( 210 ) M 16 00959

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti termékek reklámja; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények és

 gyógyászati kellékek kiskereskedelme és nagykereskedelme.

  40    Gyógyszerészettel kapcsolatos nevelési szolgáltatások.

 44    Gyógyszerészeti szolgáltatások, gyógyszertári tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszerekkel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00977
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 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Martin Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sohajda Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatás.

  41    Szórakoztató és kulturális rendezvény szervezése.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 00985

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Green Park Apartments Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marina 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 00986

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Green Park Apartments Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marina Park

 ( 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 01016

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Frasers Centrepoint Limited, Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása, házak bérbeadása; apartmanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok értékbecslése; bérleti díjak beszedésével kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok és lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások, lakások, szobák és sorházak
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bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfoliókezelés; ingatlanportfolió kezelés;

bérházak kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési, fejlesztési-tanácsadási,

értékelési és projektvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos valamernnyi

szolgáltatás; épületkezelés; befektetési szolgáltatások; vagyon befektetések; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan befektetés; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások;

vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelés; vagyonkezelési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési

szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi értékelés és elemzés; pénzügyi

értékelési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; adózási, áru- és szolgáltatási

adózási, valamint vámadózási szolgáltatások; az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatás ingatlanra,

vagyoningatlanra, épületekre és/vagy szállásra vonatkozóan; az előzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 jelentések elkészítése; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan.

 43    Szállodai és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók, időleges szálláshelyek

(hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása időleges elszállásolás, szállodai elhelyezés és szobafoglalás

által; létesítmények biztosítása kiállításokhoz, szemináriumokhoz és konferenciákhoz; étel- és italellátás,

vendéglátás, és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék, eszpresszók,

 kávéházak és teázók.

 ( 210 ) M 16 01017

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Pillantás Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, és ezen anyagokból készült termékek, nevezetesen táskák (kézi-, háti-, utazó),

 pénztárcák, bőrszíjak, levéltárcák, kártyatartók, bőröndök, esernyők, napernyők.

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

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

 ( 210 ) M 16 01021

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Frasers Centrepoint Limited, Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása, házak bérbeadása; apartmanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok értékbecslése; bérleti díjak beszedésével kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok és lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások, lakások, szobák és sorházak

bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfoliókezelés; ingatlanportfolió kezelés;

bérházak kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési, fejlesztési-tanácsadási,

értékelési és projektvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos valamernnyi

szolgáltatás; épületkezelés; befektetési szolgáltatások; vagyon befektetések; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan befektetés; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások;

vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelés; vagyonkezelési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési

szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi értékelés és elemzés; pénzügyi

értékelési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; adózási, áru- és szolgáltatási

adózási, valamint vámadózási szolgáltatások; az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatás ingatlanra,

vagyoningatlanra, épületekre és/vagy szállásra vonatkozóan; az előzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 jelentések elkészítése; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan.
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 43    Szállodai és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók, időleges szálláshelyek

(hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása időleges elszállásolás, szállodai elhelyezés és szobafoglalás

által; létesítmények biztosítása kiállításokhoz, szemináriumokhoz és konferenciákhoz; étel- és italellátás,

vendéglátás, és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék, eszpresszók,

 kávéházak és teázók.

 ( 210 ) M 16 01022

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Frasers Centrepoint Limited, Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRASERS HOSPITALITY

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása, házak bérbeadása; apartmanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok értékbecslése; bérleti díjak beszedésével kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok és lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások, lakások, szobák és sorházak

bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfoliókezelés; ingatlanportfolió kezelés;

bérházak kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési, fejlesztési-tanácsadási,

értékelési és projektvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos valamernnyi

szolgáltatás; épületkezelés; befektetési szolgáltatások; vagyon befektetések; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan befektetés; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások;

vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelés; vagyonkezelési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési

szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi értékelés és elemzés; pénzügyi

értékelési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; adózási, áru- és szolgáltatási

adózási, valamint vámadózási szolgáltatások; az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatás ingatlanra,

vagyoningatlanra, épületekre és/vagy szállásra vonatkozóan; az előzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 jelentések elkészítése; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan.

 43    Szállodai és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók, időleges szálláshelyek

(hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása időleges elszállásolás, szállodai elhelyezés és szobafoglalás

által; létesítmények biztosítása kiállításokhoz, szemináriumokhoz és konferenciákhoz; étel- és italellátás,

vendéglátás, és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék, eszpresszók,

 kávéházak és teázók.

 ( 210 ) M 16 01039

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  Stimulus Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Angeli Balázs, Nagykovácsi

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; szemcseppek; szemvizek; gyógyszerek szemészeti

alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; gyógyszerészeti készítmények szembetegségek és -tünetek

kezelésére; gyógyszerkészítmények szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; helyileg alkalmazott fertőzés

elleni anyagok szemfertőzések kezelésére; készítmények szemészeti felhasználásra; szemápoló folyadékok,

oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti készítmények; szemfertőzések kezelésére

szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok; szemizom lazítók; szemkenőcs gyógyászati használatra;

szemnedvesítő készítmények; szemrendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

viszkoelasztikus anyagok szemészeti célokra; gyógyszeres borogatások; borogatások, szorítókötések kötszerként

 történő használatra; szorítókötések, borogatások.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; masszázskészülékek személyes
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használatra; elektromos masszázsberendezések személyes használatra; szemcseppentők; szemcseppentők

gyógyászati célra; lézerek szemészeti célokra; szemészeti készülékek, műszerek; szemöblítők; szempárnák

sebészeti használatra; szemvédők orvosi használatra; szemvédők sebészeti használatra; terapeutikus eszközök

szemészeti használatra; mesterséges anyagból készített szemészeti implantátumok; kémiailag aktivált forró

borogatások orvosi célra; kémiailag aktivált hideg borogatások orvosi célra; termoelektromos borogatások

gyógyászati használatra; termoelektromos borogatások; thermo tömlők hideg-meleg borogatások

elsősegélynyújtási célokra; melegítő párnák, nem elektromos, gyógyászati célokra; elektromos melegítőpárnák

gyógyászati használatra; elektromos melegítő párnák orvosi célokra; kémiai úton aktivált melegítő párnák

gyógyászati használatra; melegítőeszközök gyógyászati használatra; melegítőpárnák [párnázások] gyógyászati

 használatra; nem elektromos melegítőpárnák orvosi célokra; melegítő szempárna; pihentető, relaxáló szempárna.

  25    Szemmaszkok; melegítő szemmaszk; pihentető, relaxáló szemmaszk.

 ( 210 ) M 16 01040

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Salamon Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 16 01041

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Márkó (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyürky Éva Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 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).

 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; biztonságtechnikai,

 mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01045

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  SZEVAFÉMPLUS Kft., Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Adamik Péter Pál, Szeged

 ( 541 ) SZEVAFÉM

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

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

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

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).

 ( 210 ) M 16 01049

 ( 220 ) 2016.03.25.

 ( 731 )  Anna Grand Hotel Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Lengyel Ernő, Balatonfüred

 ( 541 ) Anna Grand Hotel

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01056

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Glutenno Élelmiszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01074

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Laponyi Zsolt, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; fényképek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 01078

 ( 220 ) 2016.03.31.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01137

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  PK Travel Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 16 01172

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Egy Csepp Figyelem Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyarország Cukormentes Tortája verseny

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 01197

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Hospitaly Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) OnkoLogistic

 ( 511 )  35    Adatbázis management, adatbázis feldolgozás; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási és üzleti

konzultációs szolgáltatás; onkológiai információk adatbázisban való gyűjtése és rendszerezése; inkológiai on-line

 logisztikai adatok tárolását biztosító adatbázis és program forgalmazása.

  42    Egészségüggyel kapcsolatos szoftver tervezése, fejlesztése, üzemeltetése.

 44    Orvosi szolgáltatások; onkológiai adatokat tároló és rendszerező, orvos logisztikát támogató adatbázis

 üzemeltetése és a hozzáférés biztosítása; telemedicina szolgáltatás támogatása.

 ( 210 ) M 16 01199

 ( 220 ) 2016.04.08.

 ( 731 )  Balogh Ferenc Tibor, Püspökladány (HU)
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 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; hirdetés és reklámozás; hirdetési szolgáltatások;

marketingadatok statisztikai értékelése; online adatfeldolgozó szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online reklámozás; piackutatás számítógépes adatbázis segítségével;

piackutatási adatok értelmezése; reklámanyag készítése; reklámanyagok megjelentetése; statisztikai információk

összeállítása; statisztikai módszerekkel kapcsolatos üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázis menedzsment;

 számítógépes adatbázisok összeállítása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.

 41    Adatfeldolgozáshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten

keresztül nyújtott szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; játékok

szervezése; online játékszolgáltatások; online szórakoztatás; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása

fantáziasport-bajnokság formájában; sporteseményekkel kapcsolatos fogadás [handicap fogadás]; sportfogadási

 szolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online információk.

 42    Ipari elemzési szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hálózati szolgáltatások;

számítógépes programtervezés; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes

 szoftverírás.

 ( 210 ) M 16 01234

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  JETSUN Kft., Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; szállás biztosítása szállodákban; szállásfoglalás szállodákba; szállodák; szállodai

 szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01236

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 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
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 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (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 16 01240

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Ibrahim Hani Naiem Kamel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bokor Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Gyógycipők, ortopéd segédeszközök.

  25    Cipők, lábbelik.

  35    Gyógyászati segédeszközök forgalmazása.

 ( 210 ) M 16 01277

 ( 220 ) 2016.04.15.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2 Poggyász

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01281

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DRÁGÁM, ADD AZ ÉLETED!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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 01282

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01283

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média (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).

 ( 210 ) M 16 01285

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  Meliopharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) candisyst

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01290

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  LINCSIR Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 740 )  Nádasdi Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Nádas Tó Park Hotel***superior

 ( 511 )   43    Szállodai és éttermi szolgáltatások, rendezvényi vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 01301
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 ( 220 ) 2016.04.18.

 ( 731 )  Bihari és Társai Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) BÁSTYA HOTEL

 ( 511 )   35    Vendéglátással és szállásadással kapcsolatos hirdetések; reklámtevékenység.

  43    Vendéglátás; szállásadás; idegenforgalom.

 ( 210 ) M 16 01348

 ( 220 ) 2016.04.21.

 ( 731 )  Lovas Bálint, Komló-Sikonda (HU)

 ( 541 ) Ambient Hotel

 ( 511 )   43    Online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 16 01354

 ( 220 ) 2016.04.22.

 ( 731 )  Makó András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Orsolya Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátoredények; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok;

akkumulátortartályok; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektronikus jeladók; elemek, elektromos;

 galvánakkumulátorok; galvánelemek; galvanométerek; reduktorok [elektromosság]; relék, elektromos.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 16 01361

 ( 220 ) 2016.04.22.

 ( 731 )  Zuggó József, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

 ( 541 ) Ládavasút

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

 karácsonyfadíszek; csúszdák.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények

 rendelkezésre bocsátása; játékkölcsönzés; vidámparkok.

 ( 210 ) M 16 01363

 ( 220 ) 2016.04.22.

 ( 731 )  Zuggó József, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

  

( 546 )

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

 karácsonyfadíszek; csúszdák.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények

 rendelkezésre bocsátása; játékkölcsönzés; vidámparkok.

 ( 210 ) M 16 01386

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) #Bunofilter - Celebrate every you with no filter

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01387

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Share your truth - #SprayYourTruth

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01395

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  Takácsné Orosz Marianna, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 01397

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Maróy Ditta, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZSEBI

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01402

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések.

  39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása.

 41    Akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek szervezése és

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

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

  42    Tudományos kutatás.

  43    Kávéházak; rendezvényekhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 16 01405

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Szabóné Szilágyi Adrien, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illich Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cselló con Carne

 ( 511 )   15    Hangszerek (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).

 ( 210 ) M 16 01406

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Anikó, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás.

 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.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01410

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Hotel Bástya Bihari és Társai Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) BÁSTYA WELLNESS HOTEL

 ( 511 )   35    Vendéglátás és szállásadással kapcsolatos hirdetések-reklámtevékenység.

  43    Vendéglátás-szállásadás-idegenforgalom.

 ( 210 ) M 16 01411
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 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01412

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sport, nyár, Reál!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01416

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monok Attila, Budapest

 ( 541 ) smARTeye

 ( 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 01417

 ( 220 ) 2016.04.27.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01418

 ( 220 ) 2016.04.27.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01421

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Csabai Rendezvényszervező Kulturális Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 01451

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Vágó Ádám, 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).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 ( 210 ) M 16 01452

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 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 01454

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Botfa Bálint, Vasvár (HU)

 ( 740 )  dr. Dukai Péter, Zalaegerszeg

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, szakmai képzés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01460

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 16 01473

 ( 220 ) 2016.04.29.

 ( 731 )  IBUSZ Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Hungry for Hungary?

 ( 511 )   39    Szállítás, utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 16 01476

 ( 220 ) 2016.04.29.

 ( 731 )  Bootmaker Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csizmadia Ferenc, Telki

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okostelefonok karóra formájában; gps adókészülékek; vevőkészülékek globális helymeghatározó

rendszerekhez (gps); szoftverek gps navigációs rendszerekhez; intelligens gyermekóra; intelligens karóra

gyermekeknek; intelligens karóra felnőtteknek; szoftverek gps helymeghatározó eszközökhöz; gsm rendszerű

 eszköz gyermekeknek; veszélyhelyzetet jelző gsm és gps eszköz.

  14    Elektronikus órák, karórák.

 ( 210 ) M 16 01477

 ( 220 ) 2016.04.29.

 ( 731 )  Up Farma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Alksebor

 ( 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 01558

 ( 220 ) 2016.05.06.

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

 ( 541 ) San Esteban Rum

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 210 ) M 16 01559

 ( 220 ) 2016.05.06.

 ( 731 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01563
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 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  FEIL DIAMOND Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) FEIL DIAMOND

 ( 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).

  35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

  42    Ékszertervezés; ipari formatervezés.

 ( 210 ) M 16 01564

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  Safie Maghairi Mohamed, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, 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).

 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).

 ( 210 ) M 16 01578

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1613



programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 16 01579

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 16 01580

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 16 01585
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 ( 220 ) 2016.05.09.

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

 ( 541 ) TIAMAX

 ( 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 01602

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  Podámer Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) PODÁMER

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 01649

 ( 220 ) 2016.05.13.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Star Academy

 ( 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 01650

 ( 220 ) 2016.05.13.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sztárakadémia

 ( 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 01669

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1615



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), VD-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 vagji háztartási ragasztóanyagok;

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

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

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

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

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

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

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

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

 karácsonyfadíszek (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).

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01671

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) FCR

 ( 511 )  11    Víztisztítók; víztisztító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezések; ipari víztisztító

berendezések; vízkezelők; szennyvíztisztítók; szennyvíztisztító létesítmények; szennyvíztisztító üzemek; ipari

szennyvíztisztító telepek; szennyvíztisztító berendezések; szennyvízkezelő berendezések; szennyvíztisztító

egységek; szennyvíztisztító gépek; szennyvíztisztító készülékek és eszközök; víztisztító tartályok;

szennyvízkezelő tartályok; víztisztító szűrők; szűrődobok víztisztításhoz; szűrők víztisztításhoz; membrános
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víztisztító berendezések; vízderítő berendezések; szennyvízülepítő berendezések; biológiai reaktorok

 szennyvíztisztítására; víztisztító, sótalanító és szabályozó berendezések.

 37    Vízkezelési, szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és berendezések építését; vízkezelési,

szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és berendezések üzemeltetését; vízkezelési ,szennyvíztisztítási

létesítmények, műtárgyak és berendezések karbantartását; vízkezelési, szennyvíztisztítási létesítmények,

műtárgyak és berendezések javítását; vízkezelési, szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és berendezések

felújítását; építőmérnöki, építészmérnöki, épületgépész-mérnöki munkák; épületgépészeti szerelések; vízkezelési,

szennyvíztisztítási berendezések, szennyvíztisztítási gépek, csővezetékek és azokhoz tartozó szerelvények

felszerelése; vízkezelési, szennyvíztisztítási berendezések, szennyvíztisztítási gépek, csővezetékek és azokhoz

tartozó szerelvények karbantartása; vízkezelési, szennyvíztisztítási berendezések, szennyvíztisztítási gépek,

csővezetékek és azokhoz tartozó szerelvények javítása; víztisztításra szolgáló berendezések karbantartása és

javítása; víztisztító berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás;

szennyvíztisztító berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás;

 szennyvíztelepek karbantartása és javítása.

 40    Szennyvízkezelés; vízkezelés; víztisztítás; vízkezelési, szennyvíztisztítási technológiák; szennyvíztisztítási

és szennyvízkezelés szolgáltatások; szennyvizek gyűjtése; szennyvizek befogadása; szennyvizek biológiai

és/vagy vegyszeres tisztítási műveleteit; hulladékkezelési szolgáltatások; ipari folyamatokból származó

 szennyvizek kezelése; szennyvíz ipari kezelése; víztisztító berendezések kölcsönzése.

 42    Mérnöki, építő- és épületgépész-mérnöki szolgáltatások a szennyvíztisztítás területén; építési tevékenység;

építészeti konzultációk; szennyvíztisztító telepek műszaki tervezése; tervezési tevékenység a szennyvíztisztítás

területén; kutatási tevékenység a szennyvíztisztítás területén; szakvéleményezési mérnöki tevékenység a

szennyvíztisztítás területén; szennyvíztisztítással és kezeléssel összefüggő számítógépprogramok kidolgozása és

korszerűsítése; szennyvíztisztítással és kezeléssel összefüggő számítógépes rendszerek tervezése;

szennyvíztisztítással és kezeléssel összefüggő számítógép programozás; szennyvíztisztítással és kezeléssel

összefüggő számítógépprogramok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; szennyvíztisztítással és kezeléssel

 összefüggő szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára.

 ( 210 ) M 16 01674

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények; mosdószappanok, folyékony kézmosó szappanok;

zuhanyzózselék és krémek; tusfürdők; hajápoló készítmények; dezodorok, izzadság gátlók és hónalj sprayk

 személyes használatra; test- és bőrhidratálók, krémek, tejek; hintőpor; borotválkozó szerek.

 ( 210 ) M 16 01675

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)

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

 ( 541 ) PALMOLIVE NATURALS DELICATE FRESH

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények; mosdószappanok, folyékony kézmosó szappanok;

zuhanyzózselék és krémek; tusfürdők; hajápoló készítmények; dezodorok, izzadság gátlók és hónalj sprayk
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 személyes használatra; test- és bőrhidratálók, krémek, tejek; hintőpor; borotválkozó szerek.

 ( 210 ) M 16 01676

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)

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

 ( 541 ) PALMOLIVE PURE ARCTIC

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények; mosdószappanok, folyékony kézmosó szappanok;

zuhanyzózselék és krémek; tusfürdők; hajápoló készítmények; dezodorok, izzadság gátlók és hónalj sprayk

 személyes használatra; test- és bőrhidratálók, krémek, tejek; hintőpor; borotválkozó szerek.

 ( 210 ) M 16 01713

 ( 220 ) 2016.05.19.

 ( 731 )  Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha 10-Strašnice (CZ)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) HERKULES

 ( 511 )   16    Ragasztóanyagok háztartási használatra.

 ( 210 ) M 16 01731

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  Aura Wellness Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Földvári-Oláh és Faragó 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

 jegyzékébn szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01750

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  Novartis AG, Basel (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KOSTARAX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek emberi felhasználásra, nevezetesen fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők és

 lázcsillapítók.

 ( 210 ) M 16 01794

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Kóstolom

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01795

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László 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).

 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 01801

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Laboratorios Salvat S.A., Esplugues de Llobregat, Barcelona (ES)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

 ( 541 ) DOUXAL

 ( 511 )  5    Fülcseppek.

 ( 210 ) M 16 01810

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 16 01823

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  Diósi Sándor, Dabas (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) DIORA

 ( 511 )   12    Helikopterek; szerkezeti részek; részegységek helikopterekhez; rotorlapátok helikopterekhez.

 37    Légi járművek karbantartása, javítási szolgáltatások; légi közlekedésre szolgáló járművek és eszközök

 javítása, szervizelése és karbantartása.

  42    Légi járművek fejlesztése; légijárművek és légijármú-alkatrészek tervezése.

 ( 210 ) M 16 01826

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  László Ferenc, Göd (HU)

 ( 740 )  Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; gázmosó- és porleválasztó berendezés; tisztítógépek és berendezések, elektromos;

 vegyipari gépek.

 11    Gázmosó, gáztisztító készülékek; gázmosó tornyok [gázberendezések részei]; léghűtő berendezések;

légkondicionáló berendezések; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító

 készülékek; szagtalanító készülékek nem személyes használatra.

 42    Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások; gépek, berendezések

 tervezése; komplett technológiák tervezése; gázmosó- és porleválasztó berendezés tervezése.

 ( 210 ) M 16 01836

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  IIS Group Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

 ( 541 ) InnoPet

 ( 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).

 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).

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

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

 ( 210 ) M 16 01837

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  Füle Zsolt, Maglód (HU)

 ( 740 )  Drótos Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 16 01866

 ( 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 01867

 ( 220 ) 2016.06.01.

 ( 731 )  Nagy Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Alobaidi Jakab, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 01868

 ( 220 ) 2016.06.01.

 ( 731 )  Takács Róbert, Dunajska Streda (SK)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanlízing; alkuszi/ügynöki tevékenység; ingatlanügynökségek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; vagyonkezelés; ingatlankezelés; lakások

 bérbeadása; szállásügynökségek [apartmanok]; lakbérbehajtás.

 37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; kőműves munkák; tapétázás; külső és belső festés; vakolás
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[vakolási munkák]; vízvezeték-szerelés; falazás [kőművesmunka]; ablakok és ajtók beszerelése; villamos

 vezetékek javítása.

  42    Építészeti szolgáltatások; építési tervkészítés; belsőépítészet; beltéri dekoráció tervezése.

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; átmeneti szállások bérlete; panziók; turistaházak; szálláshely

 lefoglalása (időleges).

 ( 210 ) M 16 01877

 ( 220 ) 2016.06.02.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 01883

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  ETALON TRIO Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és tárolása.

 ( 210 ) M 16 01884

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  Garancsy Gergő, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Garancsy Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; munkaerő-közvetítés;

munkaerő áthelyezés; munkaerő-toborzás; értékesítő munkaerő-közvetítés; értékesítési vezető munkaerő

közvetítés; vállalati munkatárs munkaerő-közvetítés; kereskedelmi munkatárs munkaerő-közvetítés;

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; értékesítő munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások értékesítési vezető

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások vállalati munkatárs munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; kereskedelmi

munkatárs munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; ideiglenes munkaerő közvetítése; állandó munkaerő közvetítése;

szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő toborzási hirdetés; munkaerő

toborzási szolgáltatás; ideiglenes munkaerő toborzása; állandó munkaerő toborzása; vezetői munkaerő-toborzás;

alkalmazott munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő alkalmassági vizsgálata;

munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítés határozatlan időre; munkaerő-toborzáshoz

kapcsolódó információszolgáltatás; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai;

munkaerő kiválasztása; munkaerő-közvetítés cseregaranciával; értékesítő munkaerő közvetítése cseregaranciával;

értékesítési vezető munkaerő közvetítése cseregaranciával; eladó munkaerő-közvetítés cseregaranciával; vállalati

munkatárs munkaerő-közvetítése cseregaranciával; kereskedelmi munkatárs munkaerő-közvetítése

cseregaranciával; munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; értékesítési munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával;

értékesítési vezető munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; eladó munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; vállalati

munkatárs munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; kereskedelmi munkatárs munkaerő-kölcsönzés

cseregaranciával; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; munkaerő közvetítése határozott idejű
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munkára; munkaerő közvetítés határozatlan idejű munkára; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás;

értékesítő munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások;

munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás;

munkaerő elhelyezési szolgáltatások értékesítők számára munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú

szolgáltatások; értékesítő munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

személyi asszisztensek számára; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állásközvetítő irodák; állásközvetítési ügynöki

szolgáltatások; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások értékesítő

személyek számára; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás munkaerő-közvetítés területén;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás munkaerő-kölcsönzés területen; üzletvezetési információszolgáltatás;

üzletvezetési szolgáltatások; menedzsment szaktanácsadás; üzletvezetési segítségnyújtás biztosítása; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési rendszerek elemzése; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési és vállalatszervezési konzultáció; üzletvezetési

segítségnyújtás üzleti ügyekben; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetés és üzleti

tevékenység szervezése; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzletvezetési konzultációs és

tanácsadó szolgáltatások; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi területen; interneten keresztül nyújtott

üzletvezetési szaktanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; professzionális

konzultációs szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; üzletvezetési konzultáció, az interneten

keresztül is; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; telefonos értékesítési

szolgáltatások; telefonos értékesítői szolgáltatások pr, kommunikáció; üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

reklámügynöki tevékenység; médiareklám; egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás; egyéb emberi erőforrás

munkaerő-közvetítése; egyéb emberi erőforrás munkaerő-kölcsönzése; hirdetések levélben megrendelve;

honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; egyéb információ-technológiai szolgáltatás; 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 reklámcélú vásárok szervezése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámozás; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai

önéletrajz írása mások számára; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatásoksok számára; üzleti

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

nyújtása weboldalon keresztül; piac és közvéleménykutatás; piackutatás és üzleti elemzés; telefonos piackutatás;

 ügyféltől kapott adatok feldolgozása, jelentések összeállítása; adatok feldolgozása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; képzési szolgáltatások

üzletvezetéssel kapcsolatban; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; számítógép-alapú oktatási szolgáltatások az üzletvezetés területén;

szakmai képzés; pályaválasztási tanácsadás; értékesítési munkatárs szakmai képzése; kereskedelmi munkatárs

szakmai képzése; értékesítési munkatárs célú kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása kereskedelmi

munkatárs célú kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai újraképzés; kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás;
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hosting szolgáltatások web oldalakhoz; online adat vagy tartalomfeltöltési szolgáltatás; világháló-portál

szolgáltatás; információtechnológiai tanácsadási szolgáltatások; tudományos kutatás; új termékek kutatása, és

fejlesztése mások számára; új szolgáltatások kutatása, és fejlesztése mások számára elektronikus, számítógépes

 adatok elemzése és feldolgozása.

 ( 210 ) M 16 01885

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  Garancsy Gergő, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Garancsy Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; munkaerő-közvetítés;

munkaerő áthelyezés; munkaerő-toborzás; értékesítő munkaerő-közvetítés; értékesítési vezető munkaerő

közvetítés; vállalati munkatárs munkaerő-közvetítés; kereskedelmi munkatárs munkaerő-közvetítés;

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; értékesítő munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások értékesítési vezető

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások vállalati munkatárs munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; kereskedelmi

munkatárs munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; ideiglenes munkaerő közvetítése; állandó munkaerő közvetítése;

szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő toborzási hirdetés; munkaerő

toborzási szolgáltatás; ideiglenes munkaerő toborzása; állandó munkaerő toborzása; vezetői munkaerő-toborzás;

alkalmazott munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő alkalmassági vizsgálata;

munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítés határozatlan időre; munkaerő-toborzáshoz

kapcsolódó információszolgáltatás; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai;

munkaerő kiválasztása; munkaerő-közvetítés cseregaranciával; értékesítő munkaerő közvetítése cseregaranciával;

értékesítési vezető munkaerő közvetítése cseregaranciával; eladó munkaerő-közvetítés cseregaranciával; vállalati

munkatárs munkaerő-közvetítése cseregaranciával; kereskedelmi munkatárs munkaerő-közvetítése

cseregaranciával; munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; értékesítési munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával;

értékesítési vezető munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; eladó munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; vállalati

munkatárs munkaerő-kölcsönzés cseregaranciával; kereskedelmi munkatárs munkaerő-kölcsönzés

cseregaranciával; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; munkaerő közvetítése határozott idejű

munkára; munkaerő közvetítés határozatlan idejű munkára; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás;

értékesítő munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások;

munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás;

munkaerő elhelyezési szolgáltatások értékesítők számára munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú

szolgáltatások; értékesítő munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

személyi asszisztensek számára; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állásközvetítő irodák; állásközvetítési ügynöki

szolgáltatások; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások értékesítő

személyek számára; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás munkaerő-közvetítés területén;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás munkaerő-kölcsönzés területen; üzletvezetési információszolgáltatás;

üzletvezetési szolgáltatások; menedzsment szaktanácsadás; üzletvezetési segítségnyújtás biztosítása; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési rendszerek elemzése; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési és vállalatszervezési konzultáció; üzletvezetési

segítségnyújtás üzleti ügyekben; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetés és üzleti

tevékenység szervezése; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzletvezetési konzultációs és
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tanácsadó szolgáltatások; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi területen; interneten keresztül nyújtott

üzletvezetési szaktanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; professzionális

konzultációs szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; üzletvezetési konzultáció, az interneten

keresztül is; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; telefonos értékesítési

szolgáltatások; telefonos értékesítői szolgáltatások pr, kommunikáció; üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

reklámügynöki tevékenység; médiareklám; egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás; egyéb emberi erőforrás

munkaerő-közvetítése; egyéb emberi erőforrás munkaerő-kölcsönzése; hirdetések levélben megrendelve;

honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; egyéb információ-technológiai szolgáltatás; 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 reklámcélú vásárok szervezése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámozás; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai

önéletrajz írása mások számára; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatásoksok számára; üzleti

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

nyújtása weboldalon keresztül; piac és közvéleménykutatás; piackutatás és üzleti elemzés; telefonos piackutatás;

 ügyféltől kapott adatok feldolgozása, jelentések összeállítása; adatok feldolgozása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; képzési szolgáltatások

üzletvezetéssel kapcsolatban; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; számítógép-alapú oktatási szolgáltatások az üzletvezetés területén;

szakmai képzés; pályaválasztási tanácsadás; értékesítési munkatárs szakmai képzése; kereskedelmi munkatárs

szakmai képzése; értékesítési munkatárs célú kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása kereskedelmi

munkatárs célú kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai újraképzés; kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; elektronikus adattárolás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; online adat vagy tartalomfeltöltési szolgáltatás; világháló-portál

szolgáltatás; információtechnológiai tanácsadási szolgáltatások; tudományos kutatás; új termékek kutatása, és

fejlesztése mások számára; új szolgáltatások kutatása, és fejlesztése mások számára elektronikus, számítógépes

 adatok elemzése és feldolgozása.

 ( 210 ) M 16 01892

 ( 220 ) 2016.06.03.

 ( 731 )  NEKTÁRIA Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  HORTOVÁNYI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcspép, gyümölcskonzervek.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.
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 ( 210 ) M 16 02000

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  Dr. Farkas Jánosné, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Batiz József, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02026

 ( 220 ) 2016.06.10.

 ( 731 )  Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mindennapi Bajnokaink

 ( 511 )   35    Reklámozás; irodai munkák.

  39    Betegszállítás; mentés(i szolgáltatások); segélyakciókban való részvétel szállítással; személyszállítás.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése); receptek elkészítése; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi

 klinikák; korházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 02041

 ( 220 ) 2016.06.13.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 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.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 17    Flexibilis csövek, vezetékek, tömítők és ezekhez tartozó szerelvények, többek között szelepek nem fémből;

tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok; szigetelő- és védőanyagok, eszközök; más osztályokba nem tartozó

feldolgozatlan anyagok, nem meghatározott használatra, nevezetesen poliészter, ásványi szálak, elasztomerek,

szintetikus és kompozit anyagok (nevezetesen szénszál, cellulóz-acetát, üvegszál és üveggyapot, öntött nylon

gyártásban való használatra, vagy szálak nem textilekhez; védőruházat és eső elleni védőruházat gyártásához

használt szintetikus mikroporózus lapok; mikroporózus, mesterséges szalagok védőruházat gyártásához; önkenő,

öntött nylon gyártásban való használatra; viszkózlemezek nem csomagolási célokra; viszkózfóliák (félkész)

termékek; kerámiaszálas fonalak (nem textilipari célokra); cellulóz, szintetikus gyantákkal impregnált szálak;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 16. szám, 2016.08.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1626



félig feldolgozott szintetikus gyanták; félig feldolgozott műanyagok; kész vagy félkész, ebbe az osztályba tartozó

anyagokból készült termékek meghatározott használatra, nevezetesen: öntőformák, lökésgátló és csomagoló

anyagok, rezgéscsillapítók, dekorációs termékek csillámból és gumiból; műanyag dekorfóliák, mint félkész

termékek; burkolatok; állványok, kapcsolóelemek és távtartók (felhasználó által meghatározandó); membránok és

félik feldolgozott szintetikus szűrőanyagok; ragasztóanyagok, ragasztóeszközök és tapaszok; kuplung- és

fékbetétek; gumiabroncs helyreállító és javító anyagok; korróziógátló szalag; virágdíszekhez használt hab/bázis;

fóliahegesztő, üvegszalagok, jelölőszalag, gumitasak; gumi védőeszközök; azbeszt elleni védőpajzsok;

gumiszalagok; gumifogantyúk és -párnák; forrasztáshoz használt műanyag szálak; műanyag dugók, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

 20    Nem-fém cikkek, nevezetesen kikötőbóják, zárak és kulcsok, ajtó, kapu és ablak tartozékok, szelepek,

szorítók, kereplők, csipesz, kapocs, csatlakozók és szerelvények, ventilátorok, csapóajtók/fedelek, fogantyúk és

korlátok, csuklópántok/zsanérok, akasztók és vállfák, azonosító karszalagok, formák és formázók, zászlótartók,

dugaszok, védőelemek és támasztékok, orsók, támasztórudak, gyűrűk, rudak, fűrészbakok, mosogatóbetétek,

távtartók, mozgatóbetétek, lépcsőszerelvények, rugók, hosszabbító tálcák, lécek, cölöpök és oszlopok,

tapadókorongok, függesztősínek, címkék, feszítők, sátoralkatrészek, zsebkendőtartók, tálcák, az osztályba tartozó

szobrok, figurák, műalkotások, díszek és dekorációk, bútorok és lakberendezési tárgyak, házak és fekhelyek

állatoknak, az osztályba tartozó feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok, nem meghatározott célokra,

nevezetesen: borostyánkő, állati testrészek, tajték, növényrészek, tárolók és ezekhez való fedők, létrák és

mozgatható lépcsők nem fémből, display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák nem fémből, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

 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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 16 02043

 ( 220 ) 2016.06.13.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 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.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 17    Flexibilis csövek, vezetékek, tömítők és ezekhez tartozó szerelvények, többek között szelepek nem fémből;

tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok; szigetelő- és védőanyagok, eszközök; más osztályokba nem tartozó

feldolgozatlan anyagok, nem meghatározott használatra, nevezetesen poliészter, ásványi szálak, elasztomerek,

szintetikus és kompozit anyagok (nevezetesen szénszál, cellulóz-acetát, üvegszál és üveggyapot, öntött nylon

gyártásban való használatra, vagy szálak nem textilekhez; védőruházat és eső elleni védőruházat gyártásához

használt szintetikus mikroporózus lapok; mikroporózus, mesterséges szalagok védőruházat gyártásához; önkenő,

öntött nylon gyártásban való használatra; viszkózlemezek nem csomagolási célokra; viszkózfóliák (félkész)

termékek; kerámiaszálas fonalak (nem textilipari célokra); cellulóz, szintetikus gyantákkal impregnált szálak;

félig feldolgozott szintetikus gyanták; félig feldolgozott műanyagok; kész vagy félkész, ebbe az osztályba tartozó

anyagokból készült termékek meghatározott használatra, nevezetesen: öntőformák, lökésgátló és csomagoló

anyagok, rezgéscsillapítók, dekorációs termékek csillámból és gumiból; műanyag dekorfóliák, mint félkész
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termékek; burkolatok; állványok, kapcsolóelemek és távtartók (felhasználó által meghatározandó); membránok és

félik feldolgozott szintetikus szűrőanyagok; ragasztóanyagok, ragasztóeszközök és tapaszok; kuplung- és

fékbetétek; gumiabroncs helyreállító és javító anyagok; korróziógátló szalag; virágdíszekhez használt hab/bázis;

fóliahegesztő, üvegszalagok, jelölőszalag, gumitasak; gumi védőeszközök; azbeszt elleni védőpajzsok;

gumiszalagok; gumifogantyúk és -párnák; forrasztáshoz használt műanyag szálak; műanyag dugók, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

 20    Nem-fém cikkek, nevezetesen kikötőbóják, zárak és kulcsok, ajtó, kapu és ablak tartozékok, szelepek,

szorítók, kereplők, csipesz, kapocs, csatlakozók és szerelvények, ventilátorok, csapóajtók/fedelek, fogantyúk és

korlátok, csuklópántok/zsanérok, akasztók és vállfák, azonosító karszalagok, formák és formázók, zászlótartók,

dugaszok, védőelemek és támasztékok, orsók, támasztórudak, gyűrűk, rudak, fűrészbakok, mosogatóbetétek,

távtartók, mozgatóbetétek, lépcsőszerelvények, rugók, hosszabbító tálcák, lécek, cölöpök és oszlopok,

tapadókorongok, függesztősínek, címkék, feszítők, sátoralkatrészek, zsebkendőtartók, tálcák, az osztályba tartozó

szobrok, figurák, műalkotások, díszek és dekorációk, bútorok és lakberendezési tárgyak, házak és fekhelyek

állatoknak, az osztályba tartozó feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok, nem meghatározott célokra,

nevezetesen: borostyánkő, állati testrészek, tajték, növényrészek, tárolók és ezekhez való fedők, létrák és

mozgatható lépcsők nem fémből, display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák nem fémből, valamint a

 fentiekkel kapcsolatos, az osztályba tartozó alkatrészek és szerelvények.

 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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 16 02050

 ( 220 ) 2016.06.14.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02101

 ( 220 ) 2016.06.17.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEXON PORT

 ( 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).
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 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 02164

 ( 220 ) 2016.06.24.

 ( 731 )  GSMPRO Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marosi Zoltán, Telki

  

( 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.

 ( 210 ) M 16 02184

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02185

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WNNRSPRT

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02186

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

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

A rovat 158 darab közlést tartalmaz.
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