
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  214.593

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 13 00963

 ( 220 )  2013.04.11.

 ( 732 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  217.000

 ( 151 )  2015.10.20.

 ( 210 )  M 15 00385

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  ESPARTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  219.063

 ( 151 )  2016.08.15.

 ( 210 )  M 15 03726

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Wanadis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Józsa Éva, Dr. Strasser Dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai bőrápoló szerek, napvédő termékek (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), kozmetikai

 krémek.

 ( 111 )  219.101

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 02245

 ( 220 )  2015.08.17.

 ( 732 )  Sárkány Krisztián, Budapest (HU)

 Sárkány Erika Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

 élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  219.102

 ( 151 )  2016.08.22.
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 ( 210 )  M 15 03135

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Szent Antal Patika Bt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  snippp

 ( 511 ) 3    Áloé vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra (illatszer); aromák (eszenciaolajok); balzsamok nem

gyógyászati használatra; bőrkonzerváló szerek (kenőcsök); eszenciaolajok; hajbalzsamok; hajszeszek;

illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

szerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek;

kölnivíz; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; piperevizek; samponok; sminkek,

 arcfestékek; sminktermékek; szappanok; virágkivonatok (illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok.

 ( 111 )  219.103

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03630

 ( 220 )  2015.12.04.

 ( 732 )  HEMORAT SOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.104

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03641

 ( 220 )  2015.12.07.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  D24 alkoholmentes sör

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; sörök.

 ( 111 )  219.105

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03741

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Puszta Konzerv Kft., Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Csaba, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 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).

 ( 111 )  219.106

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03742

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Zsiga Renáta Erzsébet, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  219.107

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03743

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Zsiga Renáta Erzsébet, Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  219.108

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03753

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.109

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 15 03754

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  profession.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.110

 ( 151 )  2016.08.22.

 ( 210 )  M 16 00210

 ( 220 )  2016.01.26.

 ( 732 )  Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYDROFILM

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás

 céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.

 ( 111 )  219.111

 ( 151 )  2016.08.23.

 ( 210 )  M 15 02749

 ( 220 )  2015.10.12.

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

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pannon Park

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

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

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

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

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

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

írószerek, írótollak, iskolaszerek [papíráruk], jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, könyvecskék,

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1719



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, tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,

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

transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok, kártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzók 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).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

 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.

 ( 111 )  219.112

 ( 151 )  2016.08.23.

 ( 210 )  M 15 03748

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús felhasználásával készült snackek; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek felhasználásával készült snackek, falatok, ropogtatni valók; fagyasztott, feldolgozott, tartósított

húskészítményekből készült snackek, falatkák, ropogtatnivalók, ezek alapanyagai, adalékanyagai amelyek a jelen

osztályba tartoznak; tej és tejtermék alapanyagok felhasználásával készült snackek, falatkák; fagyasztott,

 előkészített sajtgolyók, sajtfalatok mint snackek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.113

 ( 151 )  2016.08.23.

 ( 210 )  M 16 01733

 ( 220 )  2002.04.29.

 ( 732 )  CASTEL FRERES, Blanquefort (FR)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalami és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  CASTEL

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 111 )  219.128

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00615

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  La Crema Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  WOW

 ( 511 )   29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylaltok; jég.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.129

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00362

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  Tiger Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  219.131

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00006

 ( 220 )  2016.01.05.

 ( 732 )  Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pákozd (HU)

 ( 541 )  "Ahol a bor, az étel és a jókedv találkozik"

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.132

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03664

 ( 220 )  2015.12.09.

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

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

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

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

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

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

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

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

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

keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

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

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

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

rádiós reklámozás reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

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

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

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

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

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

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

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

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

 ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;
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mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  219.134

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00001

 ( 220 )  2016.01.01.

 ( 732 )  HigiFil Szolgáltató Kft 100%, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  BALATON ÍZE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.135

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00471

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nemcsak a Mama kedvence!

 ( 511 )  30    Bonbonok, cukorkaáruk, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények, csokoládé,

csokoládés tej (ital), fagylalt, jégkrém, karamellák (cukorkák), kekszek, liszttartalmú ételek, marcipán,

 mentabonbonok, mentacukorkák, müzli, pralinék, pudingok, sütemények, töltött cukorkák, fondan (cukrászáru).

 ( 111 )  219.136

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 16 00472

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  Hungerit Zrt., Szentes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját

tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszerekkel és

egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok;

húskivonatok; húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek, húsleveskoncentrátumok, készítmények

húslevesekhez; húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé, virsli és hámozott virsli; kolbászok;

felvágottak; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; szalonnák; pacal; májak, májpástétomok;

húsból készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek; sonkák; állati velő táplálkozási célra; emberi

fogyasztásra szánt fehérje; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús

emberi fogyasztásra; rákok, rákfélék; kagylók; vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények

 és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó készételek; hús alapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.

  30    Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények, kivéve rizs- és rizs alapú készítmények.
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 ( 111 )  219.137

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03877

 ( 220 )  2015.12.31.

 ( 732 )  Mészáros Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  smartclinic

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.138

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03875

 ( 220 )  2015.12.30.

 ( 732 )  Gárgyán Zsolt, Kóka (HU)

 ( 740 )  dr. Győrfi Beáta, Gödöllő

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőkád felszerelések, fürdőszobai szerelvények, hidromasszázs fürdőberendezések, kádparaván, szauna

 fürdőberendezések, zuhanyfülke, zuhanyfal, zuhanyok.

 37    Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanyfülke építése, üvegbútorok tervezése és gyártása, üvegfalak

 tervezése és építése.

 ( 111 )  219.139

 ( 151 )  2016.08.24.

 ( 210 )  M 15 03873

 ( 220 )  2015.12.30.

 ( 732 )  ZIMBO Perbál Kft., Perbál (HU)

 ( 541 )  Mississippi

 ( 511 )   29    Húsipari termékek, húskészítmények.

 ( 111 )  219.142

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 16 00522

 ( 220 )  2016.02.19.

 ( 732 )  Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vági Márton, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil
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 falikárpitok (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).

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.143

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 16 00047

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Csillag Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Bizsuk (nem nemesfém) kiegészítők; karkötők, fülbevaló, táska, lánc.

  23    Fonalak.

  25    Ruházat (női ruházat gyártásához).

 ( 111 )  219.144

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 16 00034

 ( 220 )  2016.01.06.

 ( 732 )  Opauszki János, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  JÁNOS VITÉZ

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  219.145
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 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 16 00032

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Lelle Marina Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  Tóth Balázs, Budapest

 ( 541 )  BL YachtClub

 ( 511 )   36    Kikötőhely bérbeadás (ingatlan bérbeadás).

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 111 )  219.146

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03690

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANGAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 111 )  219.147

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03802

 ( 220 )  2015.12.17.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxemburg (LU)

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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.

 ( 111 )  219.148

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 02825

 ( 220 )  2015.10.15.

 ( 732 )  Klapka Üzletház Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Gold Salz

 ( 511 )   30    Fűszerek.

 ( 111 )  219.149

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03801

 ( 220 )  2015.12.17.

 ( 732 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Jelmezek, kabátok, kalapok.

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

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

  41    Bálok szervezése, cirkuszok, élő előadások szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás.

 ( 111 )  219.150

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03798

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Kámán Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

 ( 541 )  Letis

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek;

páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.151

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03472

 ( 220 )  2015.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  219.152

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03585

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pajzsmirigy+SLIM normál pajzsmirigy működés, támogatott anyagcsere

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 ( 111 )  219.153

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03586

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Klimin Slim FOCUS A változókori fogyáson a fókusz

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  219.154

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03591

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Vista Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás; biztosítások; pénzváltás;

 szállásügynökség; utazási csekkek kibocsátása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; utazásszervezés;

autóbérlés; parkolási szolgáltatások; menetjegy értékesítés (légi-, vízi-, vasúti-, közúti közlekedeés);

 utazásközvetítés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

 szállásügynökségek; szálláshely lefoglalása (időleges-).

 ( 111 )  219.155

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03592

 ( 220 )  2015.11.30.

 ( 732 )  Meglepkék Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Túlélők Viadala

 ( 511 )   28    Játékok, társasjátékok, táblajáték, kártyajátékok, játékszerek, videojátékok, online játékok.

 ( 111 )  219.156

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03594

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Vágó István, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Bodnár Klára, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Litográfiák, litografált műtárgyak, lemezek metszetek készítéséhez, nyomatok, metszetek, portrék,

 arcképek, poszterek, prospektusok, rézkarcok, gravűrök, színes olajnyomatok, szórólapok.

 16    Amulettek [ékszerek], apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], arany, nyers vagy vert, díszek [ékszerek],

dísztűk, ékszerek, ékszerkellékek, ékszertokok, kapcsok ékszerkészítéshez, karkötők [ékszerek], karkötők
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 [ékszerek], medalion, nyakérem, medálok.

  40    Fémbevonás, fémbevonat készítése elektromos úton, fémek hőkezelése, fémöntés, fémmegmunkálás.

 ( 111 )  219.157

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03693

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Csodalámpa ÓhajSóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Add tovább, hogy van tovább!

 ( 511 )  36    Adománygyűjtés; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági célú gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

alapok létrehozása (pénzgyűjtés); jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; pénzadományokkal

 kapcsolatos emberbaráti szolgáltatások.

 44    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; betegápolási

 szolgáltatások.

 45    Pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi betegek és hosszú távú ápolási létesítmények

 betegei számára.

 ( 111 )  219.158

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03086

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Lakos Anikó, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    DVD, CD, mágneses adathordozók.

  35    Testedző és sport eszközök kiskereskedelme.

  41    Nevelés, sporttevékenység, oktatás.

 ( 111 )  219.159

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03084

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  ALBERTA CONSULTANCY INC., Majuro, Marshall Islands (MH)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Dr. Karcsics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZÚR DROGÉRIA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.160

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03079

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   13    Fegyver, lőszer, hadászati felszerelés, vadászfegyver és lőszer.

  28    Vadászlesek, vadász felszerelések.

  35    Fegyver-, lőszer-, vadászfelszerelés-forgalmazása.

 ( 111 )  219.161

 ( 151 )  2016.08.25.

 ( 210 )  M 15 03078

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)

 ( 541 )  LCM

 ( 511 )   13    Fegyver, lőszer, hadászati felszerelés, vadászfegyver és lőszer.

  28    Vadászlesek, vadász felszerelések.

  35    Fegyver-, lőszer-, vadászfelszerelés-forgalmazása.

 ( 111 )  219.192

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00050

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  Nádor Zsuzsa Mária, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek

 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.193

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00051

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok, szoftverek.

 35    Bérszámfejtés; gazdasági előrejelzések; könyvelés; outsourcing szolgáltatások [üzleti segitségnyújtás];

önköltség-elemzés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti könyvvizsgálat;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.

 42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver

 tanácsadás, számitógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  219.194

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00054

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  Siklósi István 80%, Budapest (HU)

 4D Soft Számítástechnikai Kft. 20%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes adatbázisok; elektronikus formátumú kezelési útmutatók; elektronikus könyvek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; képzési

kézikönyvek számítógépes programok formájában; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek dinamikus

weboldalak létrehozásához; számítógépes szoftverek webhelyek létrehozására és tervezésére; webhely fejlesztő

szoftver; digitális könyvolvasók; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; számítógépes szoftverek elektronikus könyvek létrehozásához.; számítógépes szoftverek

elektronikus kiadványok létrehozásához.; számítógépes szoftverek web-oldalak létrehozásához.; elektronikus

 adathordozón rögzített hangoskönyvek.

 41    Írott szövegek szerkesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek szerkesztése és

 kiadása; elektronikus kiadványok szerkesztése és kiadása; web-oldalak szerkesztése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes

programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; elektronikus könyvek szerkesztéséhez és kiadáshoz

kapcsolódó szolgáltatások; elektronikus kiadványok szerkesztéséhez és kiadáshoz kapcsolódó szolgáltatások;

 web-oldalak szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  219.195

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00055

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SILQINELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.
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 ( 111 )  219.196

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00289

 ( 220 )  2016.02.03.

 ( 732 )  Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.206

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00407

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Imre László, 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).

 ( 111 )  219.208

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00410

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Imre László, 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).

 ( 111 )  219.209
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 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00411

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Imre László, 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 tevékenység (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.210

 ( 151 )  2016.08.30.

 ( 210 )  M 16 00412

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  FIDESZ MPSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Imre László, 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).

A rovat 55 darab közlést tartalmaz. 
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