
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 02407

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  Mentes Norbert, Sopron (HU)

 ( 541 ) HUNGARICA

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Zenekari szolgáltatás.

 ( 210 ) M 15 03114

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Román István, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 03607

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  Nagy Gyula Zsolt, Téglás (HU)

 ( 541 ) Kóstold és érezd a különbséget.

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00579

 ( 220 ) 2016.02.22.

 ( 731 )  Film & Mini Pets Bt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Állati takarmányok; állati takarmány készítmények; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet

formájában; táplálékok házi kedvenceknek; táplálék házi kedvenceknek; rágcsálnivaló táplálék házi

 kedvenceknek.

 ( 210 ) M 16 00618

 ( 220 ) 2016.02.25.

 ( 731 )  Béres Szilvia, Békéscsaba (HU)

 Bálint Edit, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, pékáruk, péksütemények, mirelilt kenyértészta, kenyérlepény.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00721
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 ( 220 ) 2016.03.01.

 ( 731 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóirat, felsőoktatási kiadvány.

 ( 210 ) M 16 00810

 ( 220 ) 2016.03.07.

 ( 731 )  Forum Hungaricum Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing.

 ( 210 ) M 16 00875

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  BRIKETT IMMO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) prosolin

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00876

 ( 220 ) 2016.03.10.

 ( 731 )  Moussa Ahmed, Gödöllő (HU)

 Papp Gergely Bálint, Gödöllő (HU)

 Papp Máté Bence, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Virág, Budapest

 ( 541 ) Fricska Együttes

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

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

reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; cirkuszok; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmstúdiók; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; iskolai

szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
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lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

mentorálás; modellt ülés művészek számára; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

show-műsarok; show-műsarok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; szakmai

újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; színházi produkciók; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenekarok szaigáitatásai; zene

 öszzeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 16 00877

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  MUAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbás Péter, Dunaújváros

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

  31    Élő virágok.

  44    Virágkötészet.

 ( 210 ) M 16 00879

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Unisil Hungary Szilikongyártó Kft 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 16 00889

 ( 220 ) 2016.03.16.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint 50%, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József 50%, Palotás (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR KINCS

 ( 511 )  3    Magyarországról származó kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; kozmetikai krémek.

5    Magyarországról származó gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú

készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend

 kiegészítők emberek számára; diétás készítmények, bébiételek.

  30    Magyarországról származó teák; fűszerek; mártások; aromás készítmények élelmezéshez.

 ( 210 ) M 16 00946

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Birtalan Péter, Érd (HU)
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 Somodi Gyöngyvér, Törökbálint (HU)

 ( 541 ) FUTUREAL

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzletszerzés.

 ( 210 ) M 16 00947

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Birtalan Péter, Érd (HU)

 Somodi Gyöngyvér, Törökbálint (HU)

 ( 541 ) IMPRESS

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

  35    Reklámozás; üzletszerzés.

 ( 210 ) M 16 00991

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00992

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00993

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00994

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00995

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01003

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  Urban Beer Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csetneki Attila ügyvéd, Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Dóczi Tamás,Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "Budapest igazi íze"

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 01009

 ( 220 ) 2016.03.24.

 ( 731 )  Liu Lingli, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   18    Esernyő; napernyő.

  25    Esőkabát.

 ( 210 ) M 16 01073

 ( 220 ) 2016.03.31.

 ( 731 )  Zheng Guoxi, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01075

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Soup-r kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SOUP CULTURE

 ( 511 )   41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

  42    Vendéglátóipari egységek tervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátóipar; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás;

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás

 szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 210 ) M 16 01086

 ( 220 ) 2016.03.30.

 ( 731 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök, söralapú koktélok.

 ( 210 ) M 16 01181

 ( 220 ) 2016.04.07.
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 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 16 01182

 ( 220 ) 2016.04.07.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 16 01247

 ( 220 ) 2016.04.13.

 ( 731 )  TOP SERVICE Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Műanyag és gumi alapanyagú kellékek, főleg cipőtalpakhoz és cipősarkokhoz.

 ( 210 ) M 16 01248

 ( 220 ) 2016.04.13.

 ( 731 )  II. Kerület Utánpótlás Futball Club, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01249

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Faragó Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) Sztárba szökken

 ( 511 )  35    Reklámozás és marketing szolgáltatások; reklámozási és marketinges műsorbetétek készítése televíziós
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 csatornák részére; hirdetések és reklámok készítése; digitális reklámozás házon belül és harmadik fél részére.

  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 01270

 ( 220 ) 2016.04.14.

 ( 731 )  Aqua Mundi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) aqua mundi

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

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

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).

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

 ( 210 ) M 16 01349

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  Piller András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Eszter Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftver.

  43    Vendéglátás.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 01366

 ( 220 ) 2016.04.22.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) VITABON

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 16 01370

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  Mazug Ponyva Bt., Baja (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 01371

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  Meches Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Bérszámfejtés, könyvelés, számlázás.

 36    Faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás], kölcsön

 nyújtása kezességvállalás mellett.

 ( 210 ) M 16 01380

 ( 220 ) 2016.04.25.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Joy TV

 ( 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 01381

 ( 220 ) 2016.04.25.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kiwi TV

 ( 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).
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 ( 210 ) M 16 01382

 ( 220 ) 2016.04.25.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Chili TV

 ( 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 01385

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  hunTent Sátorkészítő Kereskedelmi és Szolgáltató kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adorján-jurta

 ( 511 )   22    Sátrak.

 ( 210 ) M 16 01390

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  BFTK Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDAPEST CARD

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01474

 ( 220 ) 2016.04.29.

 ( 731 )  Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógycukor.

  30    Édesítőszerek (természetes).

 ( 210 ) M 16 01484

 ( 220 ) 2016.05.02.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Felezőcsomag

 ( 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 01499

 ( 220 ) 2016.05.03.

 ( 731 )  Tárnyik Pál 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) KKV TOP 100 Díj

 ( 511 )  41    Kereskedelmi, szakmai- és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek rendezése

 és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése.

 ( 210 ) M 16 01527

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 ) Van kiút a fejfájás viharából

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitamin és étrendkiegészítők humán használatra.

 ( 210 ) M 16 01536

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  MINEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ackermann Zoltán Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 210 ) M 16 01577

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) Karaofitt

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01581

 ( 220 ) 2016.05.06.
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 ( 731 )  Tóth Árpád, Budapest (HU)

 ( 541 ) Tiszavirág

 ( 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).

 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 01584

 ( 220 ) 2016.05.07.

 ( 731 )  Nagyné Lengyel Györgyi, Csömör (HU)

 Balázs-Fülöp Emese, Budapest (HU)

 Kis László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szép vagy Mami!

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

 ( 210 ) M 16 01586

 ( 220 ) 2016.05.09.

 ( 731 )  Krassza és Társai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krassza György József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Étel- és italfeldolgozó és -előkészítő gépek és berendezések.

  11    Étel és ital készítéséhez főző, melegítő, hűtő és feldolgozó berendezések.

 32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; nem állati eredetű tejek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01596

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  AUTO SECURIT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Skyguard

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01597

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 ) AUTO SECURIT Elektronikai Vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) OBU City

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01610

 ( 220 ) 2016.05.11.

 ( 731 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

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

 ( 210 ) M 16 01611

 ( 220 ) 2016.05.11.

 ( 731 )  Zene Nélkül Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pappa pia

 ( 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 01637

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé tejjel.

 ( 210 ) M 16 01638

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rézüst

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 19. szám, 2016.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1853



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

 áru).

 ( 210 ) M 16 01639

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zefir

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01655

 ( 220 ) 2016.05.13.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01657

 ( 220 ) 2016.05.13.

 ( 731 )  BJ KÁVÉ BÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jámbor & Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01682

 ( 220 ) 2016.05.17.

 ( 731 )  Dagent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 zsírok. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
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 30    Erdély területéről származó 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    Erdély területéről származó élelmiszeripari termékekkel, így különösen hús, hal-, baromfi- és vadhús;

húskivonatok; szárított és főzött gyümölcsökkel; lekvárokkal (dzsemekkel); péksüteményekkel és

cukrászsüteményekkel; mézzel; süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal és desszertekkel kapcsolatos eladás

ösztönzés; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység; franchise rendszerben történő értékesítés;

 világhálón történő online értékesítés.

 ( 210 ) M 16 01685

 ( 220 ) 2016.05.18.

 ( 731 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek; folyóiratok; könyvek; naptárak; nyomtatványok; papíráruk; plakátok; nyomdaipari termékek;

 könyvkötészeti anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

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

betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); árubemutatás; áruminták terjesztése;

reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése; hirdetés; hirdetési oldalak készítése; hirdető

ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség; hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése; piackutatás;

plakáthirdetés; rádiós-, televíziós reklám; reklámújság; statisztikai tájékoztatás; áruminták-, reklámanyagok-,

 röpiratok-, prospektusok és nyomtatványok terjesztése.

 41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék; kolokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; lap- és könyvszerkesztés; könyvkiadás; műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint

 mindennemű hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor); kulturális vagy nevelési kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 16 01721

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  TERC Kereskedelmi és Szolgáltató 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).

 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 01745

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  SynergoLAB Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők;főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; humán

étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények;

 vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 16 01757

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  Kultúrpark Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Park

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01772

 ( 220 ) 2016.05.24.

 ( 731 )  DOMINO'S IP HOLDER LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

 ( 740 )  SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOMINO'S PIZZA

 ( 511 )  35    On-line rendelésszolgáltatás elvitelre árusító éttermek és kiszállítás területén; franchise szolgáltatások,

nevezetesen üzletvezetési segítségnyújtás felajánlása éttermek, elvitelre árusító éttermek és házhozszállítást

 vállaló éttermek létrehozásához és működtetéséhez.

 ( 210 ) M 16 01783

 ( 220 ) 2016.05.25.

 ( 731 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01785

 ( 220 ) 2016.05.25.

 ( 731 )  Tálos Gergő Imre, Győr (HU)

 Pottyondi Ákos, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 01788

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Abidodo Kft., Budapest (HU)
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( 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).

 ( 210 ) M 16 01802

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Calamites Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Macera Bt., Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 01803

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  YOUROSOFT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROTEKTOID

 ( 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).
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 ( 210 ) M 16 01804

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) FELICITÁ

 ( 511 )  1    Alkohol, alkoholok.

  32    Ásványvizek, vizek.

  33    Borok.

 ( 210 ) M 16 01805

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) FRUTTA DI SOLE

 ( 511 )  1    Alkohol, alkoholok.

  32    Ásványvizek, vizek.

  33    Borok.

 ( 210 ) M 16 01806

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Török Zoltán, Lánycsók (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével;

alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok;

előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök;

 pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; 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; 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; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési

 célokból; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;
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gyorséttermek; hordozható épületek bérlete; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 01814

 ( 220 ) 2016.05.25.

 ( 731 )  SCORE-WELL Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan közvetítési szolgáltatás; ingatlan közvetítői hálózat működtetése; ingatlankezelés;

 ingatlanügynökségek.

 42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép - szoftver fenntartása;

szoftverek, mint szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; szoftverfejlesztés; online

 keresztértékesítési rendszerfejlesztése; partner- és ingatlan nyilvántartó szoftver fejlesztése.

 ( 210 ) M 16 01815

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  NELTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OTTHON SHOP

 ( 511 ) 7    3D nyomtatók; ajtózárak, elektromos; áramfejlesztők; bélyegzőgépek; betétek szűrőgépekhez;

bolyhozógépek; borsdarálók, nem kézi működtetésű; centrifugák (háztartási); címkézőgépek; cipőfényesítő

gépek, elektromos; csomagológépek; csövek porszívókhoz; dagasztógépek, gyúrógépek; darálók háztartási

használatra, nem kézi; dezintegrátorok, aprítógépek; elektronikus konyhai darálók; élezőgépek,

szerszámköszörűk; facsarógépek (mosodai); fejőgépek; fényező gépek és készülékek, elektromos;

forrasztókészülékek, elektromos; forrasztókészülékek, gázzal működő; forrasztólámpák; forrasztólámpák, gázzal

működő; forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrógépek; fúrógépek (elektromos kézi); fúrókoronák

[géprészek]; fúrótokmányok [géprészek]; fúvógépek (1); függönyhúzó készülékek, (elektromos); fűnyírógépek;

fűrészek [géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; galvanizáló készülékek; gépállványok; gőzgépek;

gravírozógépek; gyalugépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási használatra; habverők, elektromos,

háztartási használatra; hámozógépek; háztartási robotgépek, elektromos; hegesztő elektródák; hegesztőgépek,

elektromos; húsdarálók [gépek]; italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus); kávédarálók, nem kézzel

működtetett; kefék, elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; kefék [géprészek]; kenyérvágó gépek;

kerékpárdinamók; kések (elektromos); kések [géprészek]; késtartók [géprészek]; készülék italok szénsavval való

dúsításához; készülék víz szénsavval való dúsításához; keverőgépek háztartási használatra (elektromos);

kolbásztöltőgépek; konzervnyitók, elektromos; konyhai gépek, elektromos; köszörűgépek; köszörűkövek

[géprészek]; kötőgépek; központi porszívó berendezések; lábhajtások varrógépekhez; láncfűrészek;

leeresztőcsapok, víztelenítő csapok; légpumpák akváriumokba; légsűrítők; levegőelszívó gépek; magasnyomású

tisztítóberendezések; marógépek; mechanikusan működtetett, kézben tartható szerszámok; mechanikus

kábeldobok flexibilis csövekhez; menetvágó gépek; mixerek; mosóberendezések; mosogatógépek; mosógép;

mosógépek (érmebedobós); mosógépek [mosodai]; műanyag csomagolások hegesztésére szolgáló készülékek,

elektromos; nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyíróollók, elektromos; ollók, elektromos; őrlőgépek; őrlőgépek

konyhai használatra, elektromos; parkettafényesítő gépek, elektromos; pengeélesítő gépek; pengék [géprészek];

pengetartók [géprészek]; porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és

fertőtlenítőszer szóróberendezések; porszívók; portalanító készülékek tisztítási célra; présléggépek; pumpák

[gépek vagy motorok részei]; ragasztópisztolyok, elektromos; ragasztószalag-adagolók [gépek]; robotok [gépek];

rotációs gőzvasaló gépek, hordozhatók, ruhákhoz; sörfőző gépek; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek
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(háztartási); szeletelők [gépek]; szerszámgépek; szivattyúk; szivattyúk [gépek]; szőnyegtisztító gépek és

készülékek, elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel működő;

tűzőgépek; vágógépek; varrógépek; vasalógépek; vaszpolírozó gépek és eszközök, elektromos; vízmelegítők

 [géprészek]; víztelenítő gépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; zsákok porszívókhoz.

9    Ajtócsengők, elektromos; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; akusztikus/akusztikai

riasztók; állványok fényképezőgépekhez; ampermérők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez [huzalok,

kábelek]; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; audiovizuális tanítási eszközök;

automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azonosító hüvelyek

elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; barométerek; bébiőrök; bekapcsolók,

zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; bélyegzőórák; betörésgátló felszerelések, elektromos;

betörésgátló riasztókészülékek; binokuláris távcsövek;CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek [integrált

áramkörök]; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatlakozók,

konnektorok [elektromosság]; csatlakozók,konnektorok [elektromosság]; csatolások, kötések, (elektromos);

csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csengők [riasztóberendezések]; csuklótámasz számítógéphez; detektorok;

diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; diavetítők; digitális jelek; digitális képkeretek; digitális

könyvolvasók; diktafonok; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek; dugaszolóaljzatok, dugaszok,

elektromos csatlakozások; DVD-lejátszók; egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok

[villamosság]; elektromosan fűtött zoknik; elektronikus határidőnaplók; elektronikus jeladók; elektronikus

közlemények [letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenőrzőberendezések,

elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok

[elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; előrajzolók; előtétlencse (makrofelvételekhez); epidiaszkópok;

érintkezők, (elektromos); erősítő csövek; erősítők; exponált filmek; fax-berendezések; fedelek elektromos

dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felügyeleti műszerek, elektromos; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz,

displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti képkeresők, irányzó

beállítók; fényképezőgépek; fénymásoló gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők; fényt kibocsátó

elektronikus mutatóeszközök; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; filmkamerák; filmvágó készülékek;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; GPS készülékek;

hamispénz-vizsgálóberendezések; hangátviteli készülékek; hangfelszedő karok lemezjátszókhoz;

hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő szalagok; hangszóródobozok;

hangszórók, hangosbemondók; hangvisszaadó készülékek; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok

fényképezőgépekhez; higrométerek, (lég)nedvességmérők; hodométerek [lépésszámlálók]; homokórák;

hordozható médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletindikátor címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; időregisztráló készülékek;

interfészek [informatika; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; iránytűk; jelzőberendezések, világító vagy

mechanikus; jelzőcsengők; jelzőcsengők, elektromos; kábelek, elektromos; kaliberkörzők, tolómércék; kamerás

bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; karkötők (mágneses

személyazonosító); kazánszabályozó műszerek; kazetta lejátszók; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők;

kihangosító készülékek telefonokhoz; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos; kompakt (CD) lemezjátszók;

kompakt lemezek [audio-video]; konverterek, elektromos; kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; laptop

számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; lemezadagolók, juke boxok [informatika]; lemezek elektromos

akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók

számítógépekhez; lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); lencsevédők; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

levélmérlegek; lézerek, nem gyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; mágnesek; mágneses adathordozók;

mágneses személyazonosító karkötők; mágneslemezek; magnetofonok; magnetofonszalagok; manométerek;

matematikai műszerek; megafonok; megfigyelő műszerek; mélységmérő készülékek és gépek; memóriakártyák,

intelligens mikrokártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mennyiségjelzők; mércék, mértékek,
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mérőműszerek; mérlegek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak,

adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; meteorológiai műszerek; mikrofonok;

mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai; mobiltelefonok;

modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; mozifilmek, exponált; műholdas

navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

napelemek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek,

notebookok; nyomásjelzők; nyomásmérők; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott

áramkörök; objektívek, lencsék [optika]; ohmmérők; okostelefonok; oktatási készülékek; olvasóegységek

[informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai

kémlelőnyílások ajtókra; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék;

optikai letapogatóegységek; optikai üvegek; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; pendrájvok [USB];

pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; processzorok

[központi adatfeldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; rádiók járművekbe; rádiótávíró

készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; relék, elektromos; riasztók; sablonok, másoló idomszerek

[mérőeszközök]; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; sétálómagnók; sípos riasztókészülékek;

sugárzásmérők; súlymérő gépek; súlymérő készülékek és eszközök; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép

billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftver; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok

[letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; számológépek; számológépek (golyós);

szélmérők, anemométerek; személy(táv)hívók; szigetelt rézhuzalok; szíjak mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szintező műszerek; szirénák; szoftverek, rögzített; szünetmentes

áramforrások; táblagépek; távadók, transzmitterek [távközlés]; távgyújtó készülékek, elektromos; távirányító

készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos; telefonhallgatók; telefonhuzalok;

telefonkagylók; telefonkészülékek; telefon üzenetrögzítők; telepek világításhoz; teleszkópok; televíziós

készülékek; térhatású készülékek; termosztátok; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tokok kizárólag

fényképészeti készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúlyos kézimérlegek; tölcsérek hangszórókhoz;

töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; tűk lemezjátszókhoz; tűzjelző

készülékek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; vakuk [fényképészet]; védőálarcok/maszkok;

vetítőgépek; vetítővásznak; vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video); vezérlőpult

 [elektromosság].

 11    Ágymelegítők; akváriumi melegítő készülékek; akváriumi szűrőkészülékek; akváriumi világítótestek;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-

vagy gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; búvárlámpák; cumisüveg melegítők, elektromos; csapok;

csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; egészségügyi készülékek és berendezések;

égőfejek lámpákhoz; égők; elektromos eszközök joghurt készítéséhez; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos

mosodai szárítókészülékek; elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok víztelenítésére

szolgáló készülékek; elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra;

fertőtlenítő-adagolók toalettekhez; fertőtlenítő készülékek; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok,

elektromos; főzőedények, elektromos; főzőedények és főzőberendezések; főzőlapok; főzőlapok, platnik;

fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; füstölőkészülékek nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések;

fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkazánok; fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak, elektromos; fűtőtestek; fűtött

bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók, gázöngyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő

berendezések; gőzfejlesztő berendezések, nem géprészek; gyorsfőző (nyeles) serpenyők, elektromos;

gyümölcspörkölő gépek; hajsütők; hajszárítók; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; háztartási hűtőkészülékek

és berendezések; hidroforok; hőlégkészülékek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőszabályozó

szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályozók,

légelzárók [fűtés]; hűtőberendezések és gépek; hűtőgépek; hűtőgépek és készülékek; hűtőkészülékek és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 19. szám, 2016.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1861



hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; ionizáló

készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; italhűtő berendezések; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba;

izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégtartó dobozok; kályhák [fűtőberendezések]; kályhák [fűtőkészülékek];

kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; kávépörkölő készülékek; kemencék;

kemencékhez samottbélések; kemencerostélyok; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek;

kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverőcsaptelepek vízvezetékekhez;

kézszárító készülékek mosdókhoz; kisülési csövek, elektromosak, világításra; klímaberendezések; konyhai

tűzhelyek, takaréktűzhelyek; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; lábzsákok, elektromosan fűtött;

lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák, elektromos; lámpák

karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra; lámpaoszlopok [utcai]; lámpások világításra; lámpaüvegek;

lampionok; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítők; léghűtő berendezések;

légkondicionáló berendezések; légszárító készülékek; légszűrő berendezések; légszűrők légkondicionáláshoz;

légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő gépek; melegítő lapok;

melegvizes fűtőberendezések; melegvizes palackok [ágymelegítők]; mennyezetvilágítások; merülőforralók;

mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogatók, lefolyók; multifunkciós

főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek;

olajégők; olajlámpák; olajsütők, fritőzök, elektromos; olajtisztító készülékek; ostyasütők, elektromos;

örvényfürdők; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdő készülékek; polimerizációs berendezések; pörkölőgépek;

radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok központi fűtéshez;

rekflektorok; rostok [sütőkészülékek], grillsütők; sterilizációs zacskók, eldobhatók; sterilizátorok, csírátlanító

készülékek; sütőkemencék; sütőnyársak; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és

biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem

személyes használatra; szárítóberendezések; szárítókészülékek; szárítókészülékek és berendezések;

szárító/párologtató készülékek; szauna fürdőberendezések; szellőzőernyők; szellőző [légkondicionáló]

berendezések; szoláriumberendezések [napágyak]; szőnyegek, elektromos fűtésű; szűrők ivóvízhez; takarók,

elektromos fűtésű, nem gyógyászati használatra; textilgőzölők; tiszta szobák [egészségügyi berendezések];

toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem

gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék; ventilátorok

[légkondicionálás]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek;

világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; villanykörték, elektromos; vízellátási berendezések,

automata; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízforralók, autogejzírek; vízhűtő berendezések;

vízlágyító készülékek és berendezések; vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó betétek; víztisztító berendezések,

vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték berendezések; vízsterilizáló berendezések;

vízszűrő berendezések; vulkanikus kövek grillezéshez; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok;

 zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők.

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

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

távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes

világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 210 ) M 16 01818

 ( 220 ) 2016.05.27.

 ( 731 )  PM Design Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jósvári-Tóth Éva, Budapest

 ( 541 ) PHILIPMORITZ

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek.
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 ( 210 ) M 16 01820

 ( 220 ) 2016.05.27.

 ( 731 )  Dr. Gulyás Imre, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) négy tigris piac

 ( 511 )  35    Harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; globális

számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; hirdetési felület online kölcsönzése;

kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; harmadik fél

formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; más online eladók áruit és szolgáltatásait

bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; online árösszehasonlítási szolgáltatások; online árverési ajánlattételi, licitálási szolgáltatások;

online árverési szolgáltatás biztosítása; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a

hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online internetes árverési szolgáltatások, online

kereskedelmi információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az interneten; online kereskedelmi

jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online kereskedelmi szolgáltatások, amelyek során az árverezendő

termék közzététele és a licitálás is az interneten keresztül történik; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások;

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

számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; online

üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; online

üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

 reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások.

 36    Üzlethelyiségek lízingelése, bérbeadása kiskereskedelmi elárusítóhelyen; üzlethelyiségek bérbeadása,

 lízingje; üzlethelyiségek lízingelése és bérbeadása.

  38    Elektronikus piactérhez [portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása.

 ( 210 ) M 16 01825

 ( 220 ) 2016.05.30.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01846

 ( 220 ) 2016.05.31.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 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 és lakóingatlanokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 16 01850

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  Viva Media GmbH, Berlin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) COMET

 ( 511 ) 9    Hang-, video- és adat rögzítésére és másolására szolgáló készülékek hangok és/vagy képek tárolására,

rögzítésére, továbbítására és másolására; számítógép szoftver; számítógépes játékok; CD-ROM játékok;

hangkimenetes játékok; játékkazetták számítógépes video játékokhoz és video kimenetes játékgépekhez;

számítógépes játékkazetták; számítógépes játékprogramok; szalagon rögzített számítógépes játékprogramok;

hang- és videofelvételek; hanglemezek; felvételek; mozi- és fényképészeti filmek; mozgógépes filmek és

videokazetták; MP3 lejátszók; digitális kamerák; mobiltelefonok és valamennyi típusba tartozó vezeték nélküli

mobil telefon berendezések és kiegészítők beleértve mobiltelefon előlapok; csengőhangok, melyek magukban

foglalnak letölthető csengőhangokat, zenét, MP3-as fájlokat, grafikákat, játékokat és video képeket vezeték

nélküli mobil kommunikációs eszközökhöz; vezeték nélküli adatátviteli és mobil kommunikációs eszközök,

amelyek alkalmasak szavazásra, valamint hang- és szöveges üzenetek fogadására más vezeték nélküli mobil

kommunikációs eszközökkel; napszemüvegek/szemüvegek; képeket és/vagy hangot tartalmazó mágneses

adathordozók; lézerlemezek; videolemezek, kompaktlemezek; CDROM-ok; CD-i-k; DVD-k; szalagok;

videokazetták; mozgóképes filmeket, újságokat, sport- és televízió sorozatokat, dokumentumfilmeket,

játékshow-kat, rajzfilmeket, koncerteket és egyéb előadásokat ábrázoló kazetták, kártyák; memóriahordozók;

interaktív kompaktlemezek és CDROM- ok; hordozható tokok kazettákhoz és kompakt lemezekhez; interaktív

 elektronikus játékok számítógépes használatra.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felületek eladása; hirdetési felületek kölcsönzése; hirdetési

felületek (mozi és televízió) eladása és kölcsönzése; reklámterjesztés; értékesítési és ösztönző prograrnak

szervezése, működtetése és felügyelete; népszerűsítő és közönségszolgálati szolgáltatások; reklámanyagok

terjesztése; mozik és színházak megvásárlásával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos üzleti

 menedzsment; segítő célú kampányok promóciója.

 41    Vidámparki szórakoztató szolgáltatások és attrakciók, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgáltatások,

rádió- és televízió prograrnak készítése; film és élő szórakoztató műsorok készítése; animációs rajzfilmek és tv

műsorok készítése; filmstúdió és televíziós stúdió szolgáltatások; szórakoztató mozifilm és televíziós

szórakoztatás, élő szórakoztató műsorok és show-k, könyv-, magazin- és folyóirat kiadás; adatszolgáltatás

bejelentő szórakoztató szolgáltatásairól több felhasználónak a világhálón, az interneten vagy egyéb online

adatbázison keresztül; táncos show-k, zenei show-k és videó díjátadó műsorok készítése; élőben közvetített vagy

később felvételről sugárzott kabarék, játék show-k és sportesemények lebonyolítása élő közönség előtt; élő zenei

koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutatók, zenei és televíziós díjátadó események szervezése; stílussal és

divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos

 információszolgáltatás globális számítógép hálózaton keresztül.
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 ( 210 ) M 16 01856

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  Bertvil Hungary Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wash & Vau

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01858

 ( 220 ) 2016.06.01.

 ( 731 )  Kovács Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; vetőmagok, élő növények; gyep, természetes; pázsit.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01863

 ( 220 ) 2016.06.01.

 ( 731 )  ODÚ-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01881

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 ) LOGOSZ

 ( 511 )   16    Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, cégtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Cégalapítás, székhelyszolgáltatás.

  36    Könyvelés.

 ( 210 ) M 16 01882

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 ) Logoszstúdió

 ( 511 )   16    Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, cégtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Cégalapítás, székhelyszolgáltatás.
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  36    Könyvelés.

 ( 210 ) M 16 01906

 ( 220 ) 2016.06.06.

 ( 731 )  Noxel Corporation, Hunt Valley, Maryland (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAX FACTOR LASH CROWN

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 ( 210 ) M 16 01907

 ( 220 ) 2016.06.06.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 01917

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  Fisselberger István, Budapest (HU)

 Meszes Sándor, Budapest (HU)

 dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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); világító növények; világító

élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító

virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított

 virágok és növények.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás);világító virágok, növények, növényi részek és azokból

álló termékek (élő és nem élő) kis- és nagykereskedelme; világító virágok, növények, növényi részek és azokból

álló termékek (élő és nem élő) kereskedelmi ügyletei; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti,

kertépítészeti termékek kis- és nagykereskedelme; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti,

kertépítészeti termékek kereskedelmi ügyletei; világító virágok, növények, növényi részek és azokból álló

termékek (élő és nem élő) reklámozása, hirdetése; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti,

kertépítészeti termékek reklámozása, hirdetése; világító virágok, növények, növényi részek és azokból álló

termékek (élő és nem élő) reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi ügyletei; világító egyéb kertészeti,

virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi ügyletei;

világító növények szabadtéri hirdetése; világító (nem elektromos) effektusok reklámozási felhasználása,

 kereskedelmi ügyletei.

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi szolgáltatás); világító kertek és kerti elemek kert-tervezése, kertészete, kertművelése és

egyéb szolgáltatásai; világító területek és tájelemek tájkertészeti szolgáltatásai; világító táj tájkertészete;

világítónövények, kertek, bemutatók létrehozásának alkalmazott eljárásai; koszorúkészítés világító növényi (élő-

és nem élő) részek felhasználásával; virágkötészet világító növények és növényi (élő- és nem élő) részek

 felhasználásával; világító készitmények növényi, kertészeti, állatkozmetikai és humán felhasználása.

 ( 210 ) M 16 01918

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  Fisselberger István, Budapest (HU)

 dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

 Meszes Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); világító növények létrehozása; világító növényi és állati

szimbiózisok létrehozása; világító víz létrehozása; világító bakteriológiai készitmények; biológiai készitmények

világító termékek kialakítására; biológiai szövetkultúrák világító együttélések kialakítására; kertészeti vegyszerek

világító növények létrehozására; világító mikroorganizmus készítmények/kultúrák; tartósítószerek világító

virágokhoz; világító virágok tartósítására szolgáló termékek; világító gumik, gyanták és műgyanták, -műanyagok,

-agar-agar, -cellulózszármazékok; világító vegyi termékek tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

felhasználásra; fénykibocsátó vegyi- és biológiai anyagok tudományos , mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

felhasználásra; világító vegyi- és biológiai anyagok tudományos , mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

felhasználásra; világító mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra;

világító ritkaföldfém-tartalmú készitmények; fotoaktív földfémek; fotoaktív alkáliföldfémek; fotoaktív szulfidok;

fotoaktív aluminátok; készitmények világító kertészeti, erdészeti, tájkertészeti, tudományos, mezőgazdasági

 felhasználásra.

 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); világító növények; világító

élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító

virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított

 virágok és növények; világító élő állatok és állatok vázai.

 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); bakteriológiai kutatás világító együttélések kialakításához;

bakteriológiai kutatás szimbiózisok és szimbiotikus kapcsolatok kialakításához; biológiai kutatás világító

együttélések kialakításához; stíldíszítés [ipari formatervezési világító effektusokhoz; világító fejlesztésekhez

 kapcsolódó tudományos kutatás; világító fejlesztésekhez kapcsolódó vegyészeti kutatás.

 ( 210 ) M 16 01919

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  Fisselberger István, Budapest (HU)

 dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

 Meszes Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru); világító akváriumi kavics; világító bevonatok [építőanyagok]; világító mészkő, márvány;

világító művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; világító szobrok kőből, betonból vagy márványból;

világító építőelemek, épületek; világító faanyagok; világító kerti elemek; világító nyers és megmunkált kő, műkő

és egyéb kőszerű anyag (természetes és nedvesen formálható); világító lécek, lugasok; világító művészeti tárgyak

 kőből, betonból; világító üvegek.

 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) ;világító növények; világító

élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító

virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított

 virágok és növények; világító élő állatok és állatok vázai.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); világító virágokat szolgáltató, -küldő szolgálat; világító növényeket

 szolgáltató, -küldő szolgálat; világító árukat szolgáltató, -küldő szolgálat.

 ( 210 ) M 16 01929

 ( 220 ) 2016.06.06.

 ( 731 )  Géczi János József, Budapest (HU)

 ( 541 ) ZIPAN

 ( 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, másolására 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.

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

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

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

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 16 01930

 ( 220 ) 2016.06.03.

 ( 731 )  An Man Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zoltán, 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 19. szám, 2016.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1868



 ( 210 ) M 16 01935

 ( 220 ) 2016.06.08.

 ( 731 )  Richter Flórián, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Cirkuszok.

 ( 210 ) M 16 01937

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, egészségügyi cikkek,

mosó- és tisztítószerek, kozmetikumok, nem vényköteles gyógyszerek, egészségmegőrző készítmények,

kisméretű fémáruk, fém-, fa-, műanyag-, beton és kőfeldolgozó gépek, eszközök, és berendezések, építő, barkács-

és kertészeti eszközök, háztartási célokra szolgáló kellékek, gépek és eszközök, élelmiszerek és italok készítésére

alkalmas elektromos konyhai gépek, szórakoztató elektronikai cikkek, eszközök és készülékek, hang, kép és/vagy

más adatok hangrögzítésére, továbbítására és másolására szolgáló készülékek, számítógépek, távközlési

berendezések, ortopédiai cikkek, világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető, vízellátó és szaniter

eszközök és berendezések, járművek, kerékpárok, hajók, kerékpárokhoz, gépjárművekhez, hajókhoz tartozó

alkatrészek, szerelvények és tartozékok, tűzijátékok, ékszerek, órák és időmérő eszközök, hangszerek, papíripari

cikkek, dísztárgyak, irodai kellékek, kézműves kellékek, cikkek, csomagolóeszközök, csomagoló-, tömítő és

dugaszoló, szigetelőanyagok, bőráruk, nevezetesen bőrből készült táskák, bőröndök, kézitáskák, hátizsákok,

mappák, irattáskák, aktatáskák, piperetáskák, neszesszerek, bőrtáskák és bőrtokok, bőrdobozok, bőr levéltárcák,

bőr bankkártyatartók, bőr erszények, pénztárcák, bőr utazókészletek, kulcstartók bőrből, személyre szabott

poggyászcímkék bőrből szíjak bőrből, bőrfonalak, bőrszíj csapok, bőr pórázok, bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrből

készült dobozok, tartályok, bőr nyeregáruk, lószerszámok, szíjak katonai felszerelésekhez, bőrdarabok

bútorhuzatokhoz, bőről készült táskák, zacskók, tasakok csomagolásra, utazási cikkek, esernyők, építőanyagok,

bútorok, állatkellékek, háztartásiés konyhai áruk, eszközök, konténerek, edények és evőeszközök, üveg-, porcelán

és agyagedények, textiláruk, háztartási textilek, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, rövidáruk, szőnyegek,nem a

teljes padlófelületet lefedő szőnyegek, padlóburkolatok, sportszerek, sporteszközökés játékok, karácsonyfadíszek,

állateledelek, növények és virágok, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek, gyújtókészülékek vonatkozásában;

 reklámozás, hirdetés magazinokban és interneten, eladási, értékesítési promóciók.
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 ( 210 ) M 16 01939

 ( 220 ) 2016.06.08.

 ( 731 )  dr. Janits László, Budapest (HU)

 Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 pólók, tajcsi nadrág, jóga nadrág.

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

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ülőpárna, jóga szőnyeg.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); tajcsi, jóga, csikung oktatás, meditáció, légző gyakorlatok, fizikai

 jóga, női bölcsesség jóga, spirituális tanítások, megvilágosodás tanítások.

 ( 210 ) M 16 01943

 ( 220 ) 2016.06.08.

 ( 731 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

 ( 740 )  Gyenes Béla Attila, Izsák

 ( 541 ) Biczó Csárda- A hely ahol az álmok valóra válnak...

 ( 511 )  35    Marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 41    Kulturális célú rendezvények szervezése; ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges

 rendezvényekhez; esküvői szórakoztatás megszervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); esküvői

 fogadások rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek].

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások

 megszervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 01945

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  Investment House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Doron Dymschiz, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 01946

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 01947

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 01948

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 01949

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 01950

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (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 01951

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 01952

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 01953

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 16 01954

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01955

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 01956

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01957
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 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01958

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01959

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01960

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01961

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01962

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 16 01963

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01964

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01965

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01966

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01967

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 01968
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 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01969

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01970

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01971

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01972

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 01973

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01974

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 01975

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
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és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01976

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01977

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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 01978

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01979

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01980

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01981

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 01982

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01983

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 01984

 ( 220 ) 2016.06.09.
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 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 01985

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 02002

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LEUCOVORIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02003

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) MASSIDRON

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02004

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) MYOCET

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02005

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) NAZREC

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02006

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) PIRABENE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
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 ( 210 ) M 16 02007

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) SPIRON

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02008

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ZIMPAX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02009

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ENTEROBENE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02010

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) DOLOBENE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 16 02067

 ( 220 ) 2016.06.15.

 ( 731 )  Formatex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek.
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 ( 210 ) M 16 02071

 ( 220 ) 2016.06.15.

 ( 731 )  KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., Pánd (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Buli palackozva

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; borok; előkevert alkoholos italok, nem söralapú.

 ( 210 ) M 16 02091

 ( 220 ) 2016.06.17.

 ( 731 )  Dubitz Ádám, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) DUBICZ

 ( 511 )  33    Asztali borok; bor alapú aperitifek; bor alapú italok; borok; pálinkák; pálinka tartalmú szeszes italok;

 vermutok.

 43    Bár szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; borozói szolgáltatások; étel- és italellátás; éttermi

szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek; vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 02106

 ( 220 ) 2016.06.20.

 ( 731 )  Superhair.hu Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Hajprotézisek.

  26    Haj, hajfonatok, hajkiegészítők, továbbá valamennyi hajjal kapcsolatos termék az áruosztályon belül.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 16 02444

 ( 220 ) 2016.07.26.

 ( 731 )  Szennovitz Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Napenergiát hasznosító, elektromos áramot termelő berendezések, napelemek, napmodulok, napenergia

 panelek és ezek alkatrészei.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, vállalat-képviselet napenergia termelésével és szolgáltatásával

 kapcsolatban.

  37    Napenergia rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 16 02466

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., Zhaoyuan City, Shandong Province, P.R. (CN)

 ( 740 )  Bogsch & Partners, Budapest

 ( 541 ) ATLAS

 ( 511 )  12    Gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok járműkerekekhez;

járműabroncsok; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; belső gumiabroncstömlők; tömör gumiabroncsok
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járműkerekekhez; gumiabroncsok járműkerekéhez; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; repülőgép

 abroncsok.

 ( 210 ) M 16 02491

 ( 220 ) 2016.07.29.

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

 ( 541 ) RICHTER PregnaSelect

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 16 02535

 ( 220 ) 2016.08.03.

 ( 731 )  Bubbles Spritzer Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fekete Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 02777

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  Li Haifeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) BIKEE

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

A rovat 153 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 19. szám, 2016.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1891


		2016-10-12T14:30:49+0200
	Szabó Richárd István




