
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 00108

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 15 00110

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 15 01635

 ( 220 ) 2015.06.17.

 ( 731 )  Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros (HU)

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

 ( 541 ) MONOSTORI ÍZEK

 ( 511 )  29    Lekvárok, dzsemek, kompótok, gyümölcs alapú zselék, almapüré, gyümölcspépek, birsalmasajt,

 gyümölcshéj, gyümölcscsipsz, szárított gyümölcsök, szárított zöldségek.

 30    Gyümölcsteák, herbateák, csokoládé-bevonatú diófélék, cukrászsütemények, péksütemények,
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 aprósütemények, sós kekszek, gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, mézeskalács, méz, propolisz.

  32    Gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, gyümölcsszörpök.

 ( 210 ) M 15 02540

 ( 220 ) 2015.09.18.

 ( 731 )  dr. Deák Balázs, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Family Dental

 ( 511 )   10    Fogtechnikai laboratórium által előállított műfogak és fogpótlások.

 35    Fogászati ellátással kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászati és szájsebészeti járóbeteg szakorvosi

ellátás, beleértve az implantológiai szakellátást is; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02953

 ( 220 ) 2015.10.30.

 ( 731 )  Szikora Zsolt, Solymár (HU)

 ( 541 ) NATURGANIK

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

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

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

  35    Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 15 02954

 ( 220 ) 2015.10.30.

 ( 731 )  Szikora Zsolt, Solymár (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  35    Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 15 03720

 ( 220 ) 2015.12.11.

 ( 731 )  Magyar Konyha Magazin Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR KONYHA

 ( 511 )  16    Album; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük

(időszaki lapok); naptárak; noteszok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti

 anyagok; fényképek; papíripari cikkek.

 ( 210 ) M 16 00254

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  Benkó Sándor, Freising (DE)

 ( 541 ) Benkó Dixieland Band
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 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók és (hagyományos bakelit)hanglemezek,hang és képi rögzítésre szolgáló

mágnesszalagok(analóg és digitális rögzítésű mágnesszalagok),(digitális rögzítésű hanghordozók) CD-k

(kompakt)lemezek, (digitális hang és képrögzítésre szolgáló) DVD-k, digitális rögzítésű média

 eszközök/adathordozók, álló és mozgókép felvételek.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások, múzeum; előadóművészek szolgáltatásai, élő

előadások bemutatása, hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

 oktatás], zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

  43    Vendéglátás, éttermek, kocsma.

 ( 210 ) M 16 00259

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Gajdos-Frank Katalin, Budaörs

 ( 541 ) BUDAÖRSI PASSIÓ

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyag, fényképek.

  25    Ruházati cikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00311

 ( 220 ) 2016.02.04.

 ( 731 )  IRON & SMITH KFT., Szada (HU)

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

 ( 541 ) Mosólapka

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

 cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 16 00514

 ( 220 ) 2016.02.17.

 ( 731 )  Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács István r. vezérőrnagy, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 00515

 ( 220 ) 2016.02.17.

 ( 731 )  Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács István r. vezérőrnagy, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  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 00591

 ( 220 ) 2016.02.23.

 ( 731 )  Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Dvorák Márton, Budapest

 ( 541 ) Zöldpont

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00686

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Toldi Zsuzsanna 100%, Devecser (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László 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 00712

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Furulyás pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 16 00845

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Szűcs Endre, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  dr. Helmeczi András, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, ásványvizek (italok), vizek (italok).

 ( 210 ) M 16 00966

 ( 220 ) 2016.03.20.

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

 ( 740 )  Dr. Földesi Ferenc, Kecskemét

 ( 541 ) RAMSEY L.

 ( 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.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

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

 ( 210 ) M 16 01151

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Őrlős Gábor, Szolnok

 ( 541 ) OpenPressz

 ( 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 01152

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Őrlős Gábor, Szolnok

  

( 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 01153

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Gávris Szabolcs, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Őrlős Gábor, Szolnok
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01178

 ( 220 ) 2016.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 ) Invitech Solutions

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01184

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 16 01191

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Speedshop Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZeroSpritz

 ( 511 )  2    Étel-és italszínezékek; italszínezékek; készítmények ételek és italok színezéséhez.

 3    Ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok].

5    Készítmények adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; élelmiszert

 helyettesítő porok.

 ( 210 ) M 16 01196

 ( 220 ) 2016.04.05.

 ( 731 )  Binder Péter, Érd (HU)

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

 áru).

  35    Italok, alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

  43    Vendéglátás, söröző, borozó, éttermek.

 ( 210 ) M 16 01200

 ( 220 ) 2016.04.08.

 ( 731 )  Acélos Balázs, Szekszárd (HU)

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

 ( 541 ) Don Gatto

 ( 511 ) 9    Internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei

 hangfelvételek; műsoros zenei cd-k; műsoros zenei videók.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenei koncertek; zenekar (együttes) által nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenei előadás; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei

produkciók; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenés előadások; zenés koncertek; zenés

 szórakoztatás; zenés szórakoztatás zenekarok által; szórakoztatás; szórakoztatás zenekari előadások formájában.

 ( 210 ) M 16 01205

 ( 220 ) 2016.04.08.

 ( 731 )  Brem László, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Deák Tibor Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) BREMFIT

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

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

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

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

 ( 210 ) M 16 01207

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Lakner Ponyvaipari Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Szintetikus anyagokból készült sátrak, kerti pavilonok, ponyvák, ponyvák járművekhez.

  35    Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók tervezése és formatervezése.

  37    Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók javítása.

 ( 210 ) M 16 01208

 ( 220 ) 2016.04.07.

 ( 731 )  Lakner Ponyvaipari Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )   22    Szintetikus anyagokból készült sátrak, kerti pavilonok, ponyvák, ponyvák járművekhez.

  35    Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók tervezése és formatervezése.

  37    Szintetikus anyagokból készült reklámhordozók javítása.

 ( 210 ) M 16 01210

 ( 220 ) 2016.04.08.

 ( 731 )  Gastro Guide Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, 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.

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

 ( 210 ) M 16 01218

 ( 220 ) 2016.04.11.

 ( 731 )  Birtalan Péter, Érd (HU)

 ( 541 ) SCH LABEL

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

  35    Üzletszerzés.

 ( 210 ) M 16 01263

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  Diehl Stiftung & Co, KG, Nürnberg (DE)

 ( 300 )  302015059463.6 2015.11.13. DE

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

 ( 541 ) AT DIEHL: THE FUTURE IS IN YOUR HANDS!

 ( 511 )  16    Blokkok [papíráruk]; ceruzák; értesítő kártyák; irodai kellékek (kivéve bútorok); íróeszközök; karton és

kartonból készült termékek; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvjelzők; papír; papír-írószer

 áruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusokrajzszegek; szórólapok; tollak.

 35    Cégek bemutatása az Intemeten és egyéb médiákban; hirdetési ravatok készítése; internetes reklámozási

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyomtatott anyagok közzététele reklámcélra, beleértve az elektronikus

 közzétételi formát is; on-line hirdetői tevékenység; reklámterjesztés személyes tanácsadás.

 ( 210 ) M 16 01266

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  Deli János, Vecsés (HU)

 ( 300 )  302015059463.6 2015.11.13. DE

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás, vendéglátóipari szolgáltatás, borozók, étel és ital szolgáltatása, étkezdék, étte1mek,
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 gyorséttermek, kantinok, kávéházak, kocsmák, önkiszolgáló éttermek, sörözök,

 ( 210 ) M 16 01269

 ( 220 ) 2016.04.13.

 ( 731 )  Advifin Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Baukó Zoltán, Békéscsaba

 ( 541 ) ADVITAL

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 16 01273

 ( 220 ) 2016.04.14.

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

 ( 541 ) ECTOMAX-DOG

 ( 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 01275

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  Flair Mojito Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis István, Budapest

 ( 541 ) SZAFI FITT

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 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.

 ( 210 ) M 16 01313

 ( 220 ) 2016.04.15.

 ( 731 )  Rózsa Sára, Budapest (HU)

 ( 541 ) LELKI EGÉSZSÉG ÉJSZAKÁJA

 ( 511 )   16    Lelki egészséggondozással kapcsolatos könyvek, kiadványok, folyóiratok, plakátok.

 41    Kulturális tevékenység, tudományos ismeretterjesztés; kiállítások szervezése; színházi előadások;

 egészségmegőrzéssel kapcsolatos nevelés.

 45    Egyéni és csoportos mentálhigénés, önismereti, pszichológiai technikák bemutatása; mentálhigiénés,

 pszichológiai tematikus este.

 ( 210 ) M 16 01320

 ( 220 ) 2016.04.18.

 ( 731 )  Channel Brander Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

  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 01321

 ( 220 ) 2016.04.18.

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

 ( 541 ) CHICKMAX

 ( 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 01322

 ( 220 ) 2016.04.18.

 ( 731 )  Nagy Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Péter, Budapest

 ( 541 ) Pointer

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 01324

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  Debreceni Gyógyfürdő Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) aquaticum

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01326

 ( 220 ) 2016.04.19.

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

 ( 740 )  Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MindentMent

 ( 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).

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 01328

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  Fiatalok a Dél-Alföldi Médiában Alapítvány, Szeged (HU)

 ( 541 ) AZ EGYETEM ARCA - VILÁGSZÉP EGYETEMISTA

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01330

 ( 220 ) 2016.04.20.

 ( 731 )  43-as Depo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01333

 ( 220 ) 2016.04.21.

 ( 731 )  NEW-ASPECT Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01335

 ( 220 ) 2016.04.21.

 ( 731 )  Michael Davidson, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Higiéniai törlőkendők; női higiéniai tisztító törlőkendők; fürdőkészítmények; gyógynövények fürdéshez;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; bőrápoló készítmények; napsugárzást szűrő és napfény ellen védő

kozmetikai tapaszok bőrre; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy

dezodorálási célra [piperecikkek]; nem gyógyhatású intim zuhanyok; nem gyógyhatású pelenka; kiütés elleni

 krém; dezodorok és izzadásgátlók; szájhigiénés készítmények; smink.

5    Tisztasági betétek; fehémeművédő tisztasági betétek; tisztasági betétek; tisztasági betétek, intimbetétek;

tamponok; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás termékek nőknek; egészségügyi tamponok;

menstruációs tamponok; tamponok; tamponok [egészségügyi]; gyógyszeres vattapálcikák, tamponok; tamponok

gyógyászati célokra; tamponok orvosi használatra; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; intim higiéniás

szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; eldobható betétek inkontinenciában szenvedőknek;

inkontinencia betétek; inkontinencia lepedők; inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák
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csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia pelenkák és betétek; cellulóz pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; eldobható

bélések inkontinencia pelenkákhoz; eldobható cellulóz inkontinencia betétek; eldobható cellulóz inkontinencia

pelenkák; eldobható inkontinencia betétek; eldobható papír inkontinencia pelenkák; eldobható papírpelenkák

inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek; papír pelenkabetétek

inkontinenciában szenvedőknek; papírpelenkák inkontinenciában szenvedőknek; pelenkanadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; ruhák inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia nadrágok; egészségügyi

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; nadrágbetétek inkontinenciában szenvedőknek;

inkontinencia-pelenkák; inkontinencia pelenkák; pelenkák csecsemőknek és inkontineciában szenvedőknek;

menstruációs termékek; higiéniai készítmények és cikkek; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás

termékek nőknek; menstruációs betétek; menstruációs fehérnemű nőknek; menstruációs tamponok; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerek a menstruációs ciklus szabályozására; menstruációs fájdalom

kezelésére szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; fájdalomcsillapító balzsamok; fájdalomcsillapító

krémek; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító tapaszok; hüvely síkosítására szolgáló készítmények;

hüvelygomba elleni szerek; hüvelynedvesítők; hüvelysíkosítók; kúpok (végbél- vagy hüvely); hüvelyőblítők;

herbateák; herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; cigarettaként

elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek;

gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában; fertőtlenítő szerek; csíraölő

[fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; Fertőtlenítő szerek kórházi használatra; húgyúti

fertőtlenítő szerek; fertőzésgátló szerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőzésgátló termékek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; bébiételek; tejporok [csecsemők számára készült

élelmiszerek/bébiételek]; aranyér elleni készítmények; aranyér elleni kenőcsök; bőrkeményedés elleni

készítmények; kötszerek; kötszerek a szájüregben történő felhasználásra; egészségügyi kötszerek; gyógyászati

kötszerek és applikátorok; tapadós, ragasztós felületű kötszerek; szagtalanítók és légtisztítók; szájon át szedhető

fájdalomcsillapítók; szájon át szedhető fogamzásgátlók; szájspray-k gyógyászati használatra; herbateák

 [gyógyhatású italok].

 10    Menstruációs csészék; hüvelyi [vaginális] fecskendők; hüvely irrigátorok; hüvelytágítók; hüvelytükör;

műanyag hüvelykujj-védők az ujjszopás megakadályozásához; injekciós hüvelyek gyógyászati használatra;

inkontinencia ágybetétek; inkontinencia csökkentésére használt berendezések; orvosi bútorok és ágyak, a betegek

mozgatására alkalmas eszközök; gumilepedők inkontinenciához; inkontinencia lepedők; inkontinencia lepedők

csecsemők számára; inkontinencia lepedők kisgyermekek számára; matracvédők inkontinencia esetére; orvosi

ruházat; latex kesztyűk orvosi használatra; egyujjas orvosi kesztyűk; női vizelési inkontinencia eszközök;

 hímvessző pelenkák; aranyerek gumiszalagos elkötésére szolgáló eszközök.

 ( 210 ) M 16 01337

 ( 220 ) 2016.04.21.

 ( 731 )  Lukácsné Kónya Gabriella, Budapest (HU)

 Krámli Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD, DVD, mágneses adathordozó.

  16    Könyvek, kiadványok.

  41    Nevelés, oktatás, óvodai foglalkozások, mozgásfejlesztés, logopédia.

 ( 210 ) M 16 01448
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 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Sipos Sólyom Tamás 100%, Taszár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SIPEX

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

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

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.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 01449

 ( 220 ) 2016.04.27.

 ( 731 )  Kabai Dávid, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01457

 ( 220 ) 2016.04.26.

 ( 731 )  Kun Rita, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Desszertek házhoz szállítása megrendelés alapján.

  41    Oktatás; oktatási, kulturális és szórakoztatási célú rendezvények, kiállítások.

  43    Vendéglátás, cukrászdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01458

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Törley Excellence

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.
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 ( 210 ) M 16 01459

 ( 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 01463

 ( 220 ) 2016.04.28.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bódis József, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; internetes fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása;

 kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás; videokonferencia szolgáltatások.

 41    Akadémiák (oktatás); élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmet; gyakorlati képzés (szemléltetés);

iskolai szolgáltatások (képzés); oktatás; oktatási tárgyú információk; rádió- és televízióprogramok készítése;

riporteri szolgáltatások; szakmai újraképzés; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; videofilmezés.

 ( 210 ) M 16 01465

 ( 220 ) 2016.04.29.

 ( 731 )  Sári Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képregények; kézikönyvek;

könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; szórólapok; újságok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus

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

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

fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és

vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem
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reklámcélú-); testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; alternatív orvosi

szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;

gyógyszerészeti tanácsadás; masszázs; orvosi szolgáltatások; otthon lábadozók utókezelése; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai

 sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01466

 ( 220 ) 2016.05.02.

 ( 731 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, 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).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01516

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) FRISSESSÉG A JÉGKORSZAKBÓL

 ( 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01517

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

  

( 546 )

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01519

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Market Építő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Román Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WE LOVE TO BUILD

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01520

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Market Építő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Román Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01521

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Market Építő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Román Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01524

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  GREENPRO Zrt., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter, Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 )  39    Hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; folyékony hulladék eltávolítása és szállítása; áruszállítás és

 tárolás.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék újrahasznosítás;

hulladékanyagok kezelése; hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladékkezelés; hulladékkezelés

[újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; veszélyes hulladék kezelése; veszélyes

anyagok semlegesítése; veszélyes anyagok kezelése; veszélyes anyagok ártalmatlanítása; veszélyes anyagok

kezelése [újrahasznosítása]; veszélyes hulladékok kezelése; hulladékok és újrahasznosítható anyagok

 osztályozása.

 ( 210 ) M 16 01526

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01530

 ( 220 ) 2016.05.04.
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 ( 731 )  Lettrich Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) ROSE & ROSES

 ( 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    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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 01533

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Mohilla Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gurbi Marianna, Budapest

 ( 541 ) CsakraTea

 ( 511 ) 5    Asztma elleni tea, citromfűtea gyógyszerészeti használatra, gyógyteák, herbateák gyógyászati használatra,

 gyógyitalok.

  30    Jeges tea, tea, tea alapú italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

 ( 210 ) M 16 01534

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Nagy Anett, Dörgicse (HU)

 ( 740 )  Dr. Barabás Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01537

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Sásvári Csaba, Debrecen (HU)

 ( 541 ) RCSX

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

 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 01541

 ( 220 ) 2016.05.05.
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 ( 731 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zenebutik

 ( 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 01543

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Filó Ferenc, Monor (HU)

 Ludman Lajos, Budapest (HU)

 Gyuricskó Péter, Üllő (HU)

 Mórocz Kata, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Péksütemények, cukrászsütemények; fagylaltok; jégkrémek; gabonakészítmények; kürtős kalács; kürtős

kalácsból készült tölcsér és kehely; fagyasztott pékipari termékek; fagyasztott kürtőskalács; fagyasztott kürtős

 tölcsér.

 35    Pékipari termékek; cukrászsütemények; fagyasztott pékipari termékek; fagyasztott kürtőskalács; fagyasztott

 kürtős tölcsér kereskedelme.

 43    Fagylaltozók; cukrászdák; büfé szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 kávéházak; vendéglátás; vendéglátóipari szolgáltatás.

  45    Licencia adás; licencia transzfer.

 ( 210 ) M 16 01546

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Palatin Károly, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 01547

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Deák László, Tépe (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Mezőgazdasági termékek forgalmazása.

  42    Mezőgazdasági kutatás.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 210 ) M 16 01552

 ( 220 ) 2016.05.06.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mulatós TV

 ( 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 01555

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Katona Bence Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási

szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások (kivéve oktatási és képzési tanácsadás); cégek

működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti

 szolgáltatások.

 36    Tanácsadási szolgáltatások közös befektetési alapokkal kapcsolatban; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi és befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi

gazdasági tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások;

 pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és menedzsment szolgáltatások.

  41    Üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 210 ) M 16 01556

 ( 220 ) 2016.05.05.

 ( 731 )  Széll Tamás, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Széll Tamás

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

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

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 01576

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  NAGYI HÁZA Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01587

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  Recefice Jégműhely Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesvári Szilvia, Etyek

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; jég.

 ( 210 ) M 16 01591

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  Balcsi Original Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Roland, Budapest

  

( 546 )

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

 állatbőrök és utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok és nyeregfelszerelések.

 25    Alsónadrágok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; bőrruházat; csecsemőnadrágok [ruházat];

dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák;

hosszúnadrágok; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; női

ruhák; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak; sapkák; sportmezek; strandruhák; szvetterek;

 vízhatlan ruházat; zoknik.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 16 01593

 ( 220 ) 2016.05.10.
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 ( 731 )  Diósy Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 ) ANA-KÓD

 ( 511 )   41    Oktatás, gyakorlati képzés, oktatási anyagok kiadása, online távoktatás és anyagainak a megjelentetése.

  44    Holisztikus terápia.

 ( 210 ) M 16 01594

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  Hatékony és Eredményes Tanulásért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kugyela János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hatékony nyelvtanulási módszerek gyakorlatban történő alkalmazása az oktatás minden területén, ezek

fejlesztése, kidolgozása, elterjesztése, az agykutatás, a mentális komputertechnika legújabb eredményeinek a

nyelvi, szakmai képzéseknél történő alkalmazása, mindezekkel kapcsolatos hang és képanyagok terjesztése,

 programok, klubok szervezése, lebonyolítása, oktatással és rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01621

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Szakályné Kalamár Mária Katalin, Babosdöbréte (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; sajtok.

  30    Méz.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 16 01625

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01658

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 541 ) Provident Otthoni Szolgáltatás

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01659

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Provident Maxi Kölcsön

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01660

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  NIKSZONGÉP Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Ipari szerszámgépek és azok alkatrészei, tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, nem kézi működtetési

 mezőgazdasági eszközök.

 35    Gépek és szerszámgépek és azok alkatrészei, tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, nem kézi működtetési

 mezőgazdasági eszközök.

  37    Gépek üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 16 01662

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01663

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01664

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Médea-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvedi Iroda, budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01673

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  SWITZERLAND NOBEL INT'L (H.K.) LIMITED, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Okoskarórák; okosszemüvegek; viselhető aktivitásészlelők; burkolatok okostelefonokhoz; tokok

okostelefonhoz; szelfibotok (kézi egylábú, egykaros állványok); fényvisszaverő biztonsági mellények; fejvédők

sportoláshoz; töltők elektromos cigarettákhoz; csatlakozott karkötők (mérőműszerek); elektronikus árucímkék,

termékcímkék; joystickek, botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; kaloriméterek; elektronikus

nyakörvek állatok idomításához, tanításához; elektronikus, digitális könyvolvasók; elektromos elemek, telepek,

akkumulátorok; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépmemória eszközök; letölthető zenefájlok;

 letölthető képfájlok.

 ( 210 ) M 16 01687

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 ) PÉCSONE

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 01688

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült);

 üvegszövet háló.

 6    Tetőtéri ablak és kibúvó.
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 17    Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült);

 üvegszövet háló.

 ( 210 ) M 16 01693

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Rózsás Andrea, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült oktatási segédanyagok, szemléltető eszközök, nyomdaipari

 kiadványok, könyvek, brosúrák, vékony fűzött könyvek.

 41    Oktatás, képzés, távoktatásos tanfolyamok, spirituális és meditációs rendezvények, képzések, tréningek,

önismeret- és személyiségfejlesztő tanfolyamok, szertartások és szemináriumok rendezése és vezetése; életmód

táborok, élő előadások bemutatása, filmek és hangfelvételek készítése, zene összeállítása, zenei produkciók,

hangversenyek szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk és videók biztosítása, egészségvédő klubok

 szolgáltatásai.

 45    Egyénre szabott spirituális és életviteli tanácsadás, spirituális szolgáltatások; egyéni igények szerinti

 energetikai kezelések, terápiák, meditációk.

 ( 210 ) M 16 01695

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Rózsás Andrea, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült oktatási segédanyagok, szemléltető eszközök, nyomdaipari

 kiadványok, könyvek, brosúrák, vékony fűzött könyvek.

 41    Oktatás, képzés, távoktatásos tanfolyamok, spirituális és meditációs rendezvények, képzések, tréningek,

önismeret- és személyiségfejlesztő tanfolyamok, szertartások és szemináriumok rendezése és vezetése; életmód

táborok, élő előadások bemutatása, filmek és hangfelvételek készítése, zene összeállítása, zenei produkciók,

hangversenyek szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk és videók biztosítása, egészségvédő klubok

 szolgáltatásai.

 45    Egyénre szabott spirituális és életviteli tanácsadás, spirituális szolgáltatások; egyéni igények szerinti

 energetikai kezelések, terápiák, meditációk.

 ( 210 ) M 16 01699

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Kirsch-Veszeli Annamária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KID SINGERS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01706

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  Maciej Kisilowski, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Péter, Szeged

 ( 541 ) Administratégia

 ( 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 01718

 ( 220 ) 2016.05.19.

 ( 731 )  Nagy Zoltán 100%, Érd (HU)

 ( 541 ) Diamond számlázó program

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 01734

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VOLARI

 ( 511 ) 9    Letölthető mobil applikációk betegségek kezelésére és a páciensek nyomon követésére a gyógykezelések

 betartása szempontjából.

  10    Orvosi készülékek és műszerek.

  44    Orvosi szolgáltatások nevezetesen az egészségügyi információk nyújtása.

 ( 210 ) M 16 01755

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  Kereszty András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; értesítések (papíráruk); folyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus

ábrázolások; képek; kézikönyvek; könyvecskék, könyvek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk;

szórólapok; újságok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a készülékek

 kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő
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előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés);

iskolai szolgáltatások (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; on-line oktatás; oktatási

tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk szolgáltatása; pályaválasztási

tanácsadás; rádió- és televízíóprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban; önismereti programok, életvezetési tanácsadás.

 ( 210 ) M 16 01756

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  Papp Judit 100%, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) V4 Airshow

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 01759

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 01760

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Írisz Office

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 01838

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  FestiPay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs 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
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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.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 16 01840

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AUTOKER

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; lakóingatlanokkal kapcsolatos javítás; lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 16 01860

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  KROKODIL-ROCK Kultúrális Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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 02089

 ( 220 ) 2016.06.17.

 ( 731 )  Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, Kunszállás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [gyakorlat]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése;

élőzenés koncertek; felvonulások és bemutatók; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások;

játszóeszközök rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; kiállítási szolgáltatások kulturális célokra; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra [vásárok; néphagyományokat

felelevenítő kiállítások]; koncert szolgáltatások; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; mozi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 17. szám, 2016.09.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1708



szolgáltatások [autósmozi]; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sport- és szabadidős tevékenységek

biztosítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások [kézműves foglalkozás, fajátékok;

játszóház]; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szórakoztatási célú

kiállítások lebonyolítása [veterán traktorkiállítás, motorkiállítás, autókiállítás]; szórakoztatási szolgáltatások

 színpadi előadás formájában; versenyek szervezése [utcai futóverseny, öregfiúk focimeccs].

  43    Étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 02099

 ( 220 ) 2016.06.17.

 ( 731 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 ) CRASSSH!

 ( 511 )   29    Feldolgozott amerikai mogyoró, feldolgozott magvak.

  31    Gabona magvak, vetőmagvak, mogyoró.

 ( 210 ) M 16 02100

 ( 220 ) 2016.06.17.

 ( 731 )  Benyó Jánosné, Budapest (HU)

 Benyó Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Virágok.

  39    Virágküldés.

  44    Virágkötészet.

 ( 210 ) M 16 02104

 ( 220 ) 2016.06.17.

 ( 731 )  Baja Marketing Kft., Baja (HU)

 ( 541 ) LUCIANO PAVAROTTI EMLÉK MESTERKURZUS

 ( 511 )   41    Zenei produkciók; hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02126

 ( 220 ) 2016.06.20.

 ( 731 )  Mahartlog Austria GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Budapest

 ( 541 ) INTERAG

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

 szereplő valamennyi áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 02216

 ( 220 ) 2016.06.30.

 ( 731 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) BÍRNI FOGOD

 ( 511 )  29    Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített
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 tejitalok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesítet terjesztett tejes termékek.

 ( 210 ) M 16 02217

 ( 220 ) 2016.06.30.

 ( 731 )  Quints LLC, Wilmington, Delaware (US)

 ( 300 )  51413 2016.04.29. TT

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fertőtlenítő szappanok; mosogatószerek gépi mosogatáshoz; szappan; folyékony szappanok; kézmosó

szappanok; szappanok; szappanpor; szövet (kelme) puhító; mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási

használatra; üvegtisztító készítmények bútortisztítók; üvegtisztító készítmények; WC-tisztítók; kárpittisztítók;

permetezhető tisztítószerek háztartási használatra; permetes tisztítószerek textil tisztításra; babahintőporok;

törlőkendők babáknak; babaolajok; babaápoló folyadékok; babasamponok; hajkondicionáló szerek babáknak;

babaápoló termékek (nem gyógyhatású); nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; természetes keményítők

mosáshoz; sampon; hajbalzsamok; sampon; fürdőolajok; hajkondicionáló olajok; napvédő szerek; naptejek;

vízálló napvédő készítmények; napozózselék, -gélek; napozás utáni tej; napozás utáni folyadékok [kozmetikai

használatra]; napvédő krémek [kozmetikumok]; napvédő folyadékok; fényvédő faktoros napvédő spray-k;

háztartási fehérítő [hipó]; háztartási illatosítók; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási

 használatra; folteltávolító szerek háztartási cikkeken történő használatra.

5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítők háztartási használatra; gyógyhatású baba hintőporok;

gyógyszeres babaolajok; tamponok; menstruációs betétek; egészségügyi törlőkendők; babapelenkák;

papírpelenkák; eldobható pelenkák; papírpelenkák; elsősegélydobozok, feltöltve; női tisztasági betétek;

fertőtlenítők háztartási használatra; levegő szagtalanító készítmények; légtisztító készítmények; légszagtalanító

 készítmények; általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.

8    Evőeszközök; baba evőeszközök; műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök; evőeszközök

 [kések, villák és kanalak].

  16    Papírszalvéták; eldobható szalvéták; szemeteszsákok; papír kávéfilterek.

 21    Tányérok; papírtányérok; porcelánok; eldobható tányérok; eldobható tányérok; kávéfilterek, nem

elektromos; nem papírból készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei; papírpoharak;

 műanyag csészék.

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

szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások a következők értékesítésével kapcsolatban: fertőtlenítő

szappanok, mosogatószerek gépi mosogatáshoz; szappan, folyékony szappanok, kézmosó szappanok, szappanpor,

szappanpor, szövet(kelme) puhító, mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra, üvegtisztító

készítmények, bútortisztítók, üvegtisztító készítmények, WC-tisztítók, kárpittisztítók, permetezhető tisztítószerek

háztartási használatra, permetes tisztítószerek textil tisztításra, babahintőporok, törlőkendők babáknak,

babaolajok, babaápoló folyadékok, babasamponok, hajkondicionáló szerek babáknak, babaápoló termékek,

pelenkakiütés elleni krém, természetes keményítők mosáshoz, sampon, hajbalzsamok, sampon, fürdőolajok,

hajkondicionáló olajok, napvédő szerek, naptejek, vízálló napvédő készítmények, napozózselék, -gélek, napozás

utáni tej, napozás utáni folyadékok, napvédő krémek, napvédő folyadékok, fényvédő faktoros napvédő spray-k,

levegőillatosító készítmények, háztartási fehérítő [hipó], háztartási illatosítók, tisztítószerek háztartási

használatra, tisztítószerek háztartási használatra, folteltávolító szerek háztartási cikkeken történő használatra,

fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő kézmosó, fertőtlenítők háztartási használatra, gyógyhatású baba hintőporok,

gyógyszeres babaolajok, tamponok, menstruációs betétek, egészségügyi törlőkendők, babapelenkák,

papírpelenkák, eldobható pelenkák, papírpelenkák, elsősegély dobozok, feltöltve, női tisztasági betétek,
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fertőtlenítők háztartási használatra, levegő szagtalanító készítmények, légtisztító készítmények, légszagtalanító

készítmények, általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra;

evőeszközök, baba evőeszközök, műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök, evőeszközök [kések,

villák és kanalak], papírszalvéták, eldobható szalvéták, szemeteszsákok, papír kávéfilterek, tányérok,

papírtányérok, porcelánok, eldobhatótányérok, eldobható tányérok, kávéfilterek, nem elektromos, nem papírból

készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei, papírpoharak, műanyag csészék, fogyasztói

hűségprogram vásárlók számára, összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó

 szolgálat.

 ( 210 ) M 16 02259

 ( 220 ) 2016.07.05.

 ( 731 )  Sun Xue Feng, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 ( 210 ) M 16 02260

 ( 220 ) 2016.07.05.

 ( 731 )  Sun Xue Feng, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

A rovat 110 darab közlést tartalmaz.
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