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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán

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

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

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

Hivatal (BOIP)

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

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

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

Hivatala (EUSZTH)

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

Együttműködési Tanácsának

Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey

GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia

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

Dél-Sandwich-szigetek

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

Terület

HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti

HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV)
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet

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

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

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

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

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

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-

tályozás (szabadalmi, illetve

használati minta rovatokban);

Locarnói Megállapodás sze-

rinti osztályozás (formater-

vezési minta rovatokban)

UPOV-kód (növényfaj-

ta-oltalmi rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)

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

adatai
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-

dalmi Együttműködési Szerződés

szerinti adatok

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

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény

szerinti adatok, valamint a kiegé-

szítő oltalmi tanúsítványra vonat-

kozó adatok

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

(96) az európai (EP) bejelentés
adatai

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

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

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)

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

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

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések, növényfajta-oltalmak

közzététele

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-

ta-oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-
sokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések

igénypont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak

szövege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai
adataiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű
fordítása

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban

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

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

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

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

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

közzététel adatai
(450)a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma
(500)Egyéb adatok

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

(540)a földrajzi árujelző megneve-
zése

(541)a megjelölés közönséges
írásmóddal

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

(551)együttes vagy tanúsító véd-
jegy

(554)térbeli megjelölés

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

lapjában történő közzététel
napja

(591)szín- vagy színes megjelölés

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

bejelentés ügyszáma
(646)megosztás esetén a korábbi

védjegy lajstromszáma
(660)a belső elsőbbség adatai

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

lajstrom szerinti jogosult vagy
a lajstromozási eljárásban
résztvevő bejelentő

(740)képviselő
(791)engedélyes

A rovatok rendezési elvei

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

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

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

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

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



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 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)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1845



  

( 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
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 ( 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
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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).
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 ( 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.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  219.384

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02102

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  GM

 ( 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 szereplővalamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.385

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02103

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  GMed

 ( 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 szereplővalamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.451

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02182

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Dr Islam-Bella Andrea, Bük (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

 ( 541 )  Belladent

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; fogászat

 ( 111 )  219.452

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02435

 ( 220 )  2016.07.25.
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 ( 732 )  Pápai Hús Kft. "f.a.", Pápa (HU)

 ( 740 )  Szegőné Kemerle Judit, Pápa

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok,hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt; lángolt, érlelt, sütött, formázott

húsok, formában vagy bélben főtt,pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési

 szalonnafélék, zsírok, tepertők.

 ( 111 )  219.453

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 02714

 ( 220 )  2016.08.24.

 ( 732 )  Regős Krisztián, Kozármisleny (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Harcművészeti iskolák működtetése; harcművészeti képzés; harcművészeti oktatás; sport- és kulturális

tevékenységek [harcművészet területén]; sportesemények megrendezése [harcművészet területén]; sportversenyek

 rendezése [harcművészet területén].

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.181

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 01425

 ( 220 )  2015.05.27.

 ( 732 )  EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Kft., Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  219.087

 ( 151 )  2016.09.01.

 ( 210 )  M 15 03058

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  Ujlaky Szabolcs István, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  219.095

 ( 151 )  2016.08.19.

 ( 210 )  M 15 03056

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Szentendrei Judit, Pécs (HU)

 ( 541 )  Zsebi Magazin

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

  16    Általános témájú magazinok.

 ( 111 )  219.244

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 16 00460

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Mylan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cetigen
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 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  219.245

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 16 00459

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Mylan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Citagen

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, mindezek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  219.246

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 16 00200

 ( 220 )  2016.01.25.

 ( 732 )  Horváth Szabolcs, Győr (HU)

 Nagyné Horváth Lilla, Vámosszabadi (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.247

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 16 00198

 ( 220 )  2016.01.22.

 ( 732 )  Elete Vagyonkezelői Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A divat mindenkié.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.250

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03631

 ( 220 )  2015.12.04.

 ( 732 )  Ercsényi Ádám, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Horvát - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  42    Weboldalak tervezése, létrehozása és programozása.

 ( 111 )  219.253

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03861

 ( 220 )  2015.12.29.

 ( 732 )  Racsek Iván, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Skutecky Rita, Budapest

 ( 541 )  SPARHELT

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.254

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03862

 ( 220 )  2015.12.29.

 ( 732 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Santicum

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

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos reklámozás; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kereskedelmi

 ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  219.258

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 15 03007

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Summa Trend Union Kft. 100%, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  219.260

 ( 151 )  2016.09.05.

 ( 210 )  M 16 00696

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1896



 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  Csepel Kerékpár Kft, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  219.261

 ( 151 )  2016.09.06.

 ( 210 )  M 16 00035

 ( 220 )  2016.01.06.

 ( 732 )  Opauszki János, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  219.262

 ( 151 )  2016.09.06.

 ( 210 )  M 14 03326

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  Dining Guide Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vass Tibor ügyvéd, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; rendezvények szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fogadások tervezése [szórakoztatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások, rendezvények szervezése; versenyek szervezése [szórakoztatás]; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem

 reklámcélú).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); ételekkel kapcsolatos információ és tanácsadás; kulináris és gasztronómiai

információk és tanácsadás (ételkritika); éttermekkel és hotelekkel kapcsolatos információk és tanácsadás

 (étteremkritika).

 ( 111 )  219.263

 ( 151 )  2016.09.06.

 ( 210 )  M 14 03323

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  Dining Guide Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vass Tibor ügyvéd, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; újságok; magazinok [időszaki lapok]; könyvek; kalauzok; útmutatók; információs füzetek;

katalógusok; hírlevelek; szórólapok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák papírból vagy

 kartonból.

 35    Reklámozás; rendezvények szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; statisztikák

 összeállítása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); ételekkel kapcsolatos információ és tanácsadás; kulináris és gasztronómiai

infonnációk és tanácsadás (ételkritika); éttermekkel és hotelekkel kapcsolatos információk és tanácsadás

 (étteremkritika).

 ( 111 )  219.264

 ( 151 )  2016.09.07.

 ( 210 )  M 15 03579

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Fevita Hungary Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

 ( 111 )  219.265

 ( 151 )  2016.09.07.

 ( 210 )  M 15 02167
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 ( 220 )  2015.08.10.

 ( 732 )  Zhang Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, szakmai képzés; képzések, tornatanítás, sport- és oktatási rendezvények, egészségügyi és fitnesz

tréning, egészségvédő klubok szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető nem letölthetők elektronikus publikációk, online, nem

letölthető videók biztosítása, üdülőtáborok szolgáltatásai, coaching (tréning), elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása, szórakoztatási célú fogadások tervezése, fordítói szolgáltatások, gyakorlati képzés (szemléltetés),

iskolai szolgáltatások (képzés), kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások, szórakoztatási vagy oktatási

klubszolgáltatások, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, nyelvi tolmács szolgáltatások, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online, nem

reklámcélú szövegek kiadása, szövegek leírása nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, oktatási vagy

 szórakoztatási célú versenyek szervezése.

 44    Orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi

diagnosztika, egészségügyi tanácsadás, masszázs, terápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,

fizi(k)oterápia, gyógyhelyek szolgáltatásai, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, otthonok lábadozók utókezelésére,

 pszichológus szolgáltatásai, távgyógyászati szolgáltatások.

 45    Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes szolgáltatások, állapotfelmérés, életmód tanácsadás,

 egészségügyi tanácsadás, diagnosztika, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  219.268

 ( 151 )  2016.09.09.

 ( 210 )  M 15 01787

 ( 220 )  2015.07.03.

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

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; alginát étrend-kiegészítők;

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; barnító pirulák; búzacsíra étrend-kiegészítők; csukamájolaj;

dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; élelmi

rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étvágycsökkentő pirulák; fogyasztó pirulák; glükóz

étrend-kiegészítők; iszap fürdőkhöz; jalapa (gyökér); kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás használatra;

krotonkéreg, tejfűkéreg; lecitin étrend-kiegészítők; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; mentol; ólomvíz, gulárvíz; oxigénfürdők; pollen

étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; sók ásványi fürdőkhöz; szérumok;

szteroidok; táplálék-kiegészítők; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tejes liszt csecsemők részére;

termálvizek; vitaminkészítmények; valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú

 étrend-kiegészítők.

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];

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

villák és kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk;

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

kézi; borstartók; bőrfényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák

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

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

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

használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok

papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez;

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

edények; edények kiöntő csőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és alátétek; edénykészletek;

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

eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyves fazekak; eszközök nyakkendők

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

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

fagylalt és jeges italok készítéshez; festett üveg; fésűk; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék

(elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra; fokhagymaprések (konyhai

eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak; főzőedények; főzőeszközök, nem

elektromos; füstfogók háztartási használatra; fűszertartók; grillállványok; grillek, rostélyok (sütőeszközök);

grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái; gyertyaoltók; gyertyatartó

üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos;

háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok;

hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták;

huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtáskák (hordozható), nem elektromos; illatszerfüstölők; ivóedények;

ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz; ivópoharak; izotermikus zsákok; jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók;

kaptafák (tágítók); karos gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók,

(kézi); kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem

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

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

háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;

kesztyűtágítók; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktélshaker); kézi szőnyegporolók,

prakkerek; kis nyársak (tűk) fémből, sütéshez; kisseprők, nem elektromos, háztartási használatra; koktélkeverők;

kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kisméretű;

konyhai vágódeszkák; konyha tartályok; korsók; kosarak háztartási használatra; kozmetikai eszközök; kozmetikai

spatulák; körömkefék; kristályok (üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lapátkák

(asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; laposüvegek; lemezek tej kifutásának

meggátlására; levesestálak; likőröskészletek; locsolókannák, öntözőkannák; lúgozókádak; majolika;

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

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

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

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

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

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

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

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

piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz); poharak papírból vagy

műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porrongyok; portalanító készülékek,
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nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták (háztartási eszközök);

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

salátástálak; sámfa; sámfák (tágítók); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikálóeszközök fémből

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

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

tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;

szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;

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

szivacstartók; szívószálak; szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából vagy üvegből; szobrok

porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegseprők;

szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból,

háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák; teafőzőtojások;

teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek; opálüvegek; terráriumok,

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

a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra; tisztítókóc;

tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók; tollseprűk; tortalapátok;

tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk; urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos;

üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegedények (sav szállításra); üvegek

(tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék); üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg

nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál,

nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem

szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó

készüléke, nem elektromos; virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök;

 zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, valamint italkeverők; shakerek.

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

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházat részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);

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

cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,

kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők(ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok

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

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

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

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

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

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

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

kamáslik (bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok;

kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok

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

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

szárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak;

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

munkaköpenyek; műbőrruházat; művésznyakkendők; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák;

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

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

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

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

vászonlábbelik; sportcipők; sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;
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szandálok; szárik; szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat);

szvetterek; talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz,

harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok;

ujjatlan kesztyűk; valenki (orosz filccsizma); vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;

 zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

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

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

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

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

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

kókuszdió; bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundásvirsli;

burgonyaszirom; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús;

disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök;

feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő; földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő;

gomba,tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé;

gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma,

tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve;

halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk; heringek

[nem élő]; homár, nem élő; hummusz (csicseriborsókrém); hús; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek;

húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves koncentrátumok; hús, tartósított; joghurt;

kagylók, (ehető), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefir; kímcsi

(erjesztett zöldségféleség); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz

(tejes ital); languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj

kulináris célokra; levesek; leves készítmények; madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom;

mandula, őrölt; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milkshake-ek (tejalapú frappé italok); mogyorók,

elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,

tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsán krém; pálmamag olaj,

táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin

táplálkozásra; pikkalilli; prosztokvasa (savanyított tej); rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;

repceolaj, étkezési; rizstej (tejpótló); rjazsenka (erjesztett sült tej); roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú

káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcs alapú); sonka; sózott

hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek;

szarvasgomba, tartósított; szezámolaj; szmetana (tejföl); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej

(tejpótló); tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín

(tejtermék); tejtermékek; tengeri moszat (roston sült); tengeri rákok, apró, nem élő; tengeri-uborka, nem élő; tofu;

tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz

(befőtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves

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

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

tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy

 aminosav tartalmú tejalapú italok; protein alapú szeletek.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég; algák (fűszer); amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;

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

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

tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi
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fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,

mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélttészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár;

mustárliszt; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények pótkávéként

való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru);

pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék;

propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény;

sáfrány(ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek

tartósítására; sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;

süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna

sütési célokra); szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt;

szójaszósz; szószok(ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt;

tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém);

tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla;

töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött

gombóc); vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zabhántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely;

zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa; valamint csokoládészeletek; gabonaszeletek; müzliszeletek; energiaszeletek;

 búza alapú szeletek és magas fehérjetartalmú gabonaszeletek és müzliszeletek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók;
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szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához;

termékek szénsavas vizek előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); valamint fehérje és/vagy karnitin

 tartalmú italok.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui

és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

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

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; PayPer Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

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

ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások

kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek);

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

célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat, üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; valamint

emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények,

fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend kiegészítők, italkeverők, shakerek, tej és

tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójaleticin, lenmagolaj, fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav

tartalmú tejalapú italok, protein alapú szeletek, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek,

búza alapú szeletek és magasfehérje tartalmú gabona- és müzliszeletek, valamint ruházati cikkek kiskereskedelme

 és nagykereskedelme, valamint reklámozása.
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 ( 111 )  219.269

 ( 151 )  2016.09.09.

 ( 210 )  M 15 01993

 ( 220 )  2015.07.23.

 ( 732 )  Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.270

 ( 151 )  2016.09.09.

 ( 210 )  M 15 01788

 ( 220 )  2015.07.03.

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

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok,

kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek; acetátok gyógyszerészeti

használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;

albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek;

alginát étrend-kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra;

alkaloidák gyógyászati használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek;

állatgyógyászati készítmények; altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak

állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati

használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó

fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszerkiegészítők; ásványvíz-sók; ásványvizek

gyógyászati használatra; asztma elleni tea; atkairtó szerek; bakteriológiai készítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú

mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból,

eldobhatók; bedörzsölőszerek; biocidok; biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai

készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai

szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmutkészítmények

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

borogatások; borogatások (meleg-); bróm gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa

rovarriasztókénti használatra; cellulózészterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti

használatra; cement állatok patáinak kezelésére; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav)

gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj;

diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás
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anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

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

drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti

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

készítmények; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élő

szövetből álló sebészeti implantátumok; elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek

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

gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati

használatra; erősítő szerek(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti

használatra; éterek gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti

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

gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti használatra; fejfájás

(migrén) elleni készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó; fertőtlenítő (csíraölő) szerek;

fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; filoxéra kezelésére szolgáló

vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok;

fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó

pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti

használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok

gyógyászati használatra; géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; glükóz

étrendkiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti, gumigyanta

gyógyászati használatra; gumi gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;

gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású állateledel; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;

gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;

gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk reuma ellen; hajtószerek; halliszt

gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra;

hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú

kenőcsök; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra; hörghurutelleni készítmények; húgyúti

bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; idegerősítő szerek; ír moha

gyógyászati használatra; izotópok gyógyászati használatra; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti használatra;

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

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

használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő szer); karkötők

gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kasu

gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy

gyógyszerészeti használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirág

gyógyszerészeti használatra; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő

terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati használatra;

klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollírium (szemvíz); kollódium gyógyszerészeti

használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra;

kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tiszító készítmények; korhadást okozó gombák elleni

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

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

(végbél- vagy hüvelykuráre; kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra lárvairtó

szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; légyfogóenyv; légyfogó

papír; légyirtó készítmények; lenmag étrendkiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt
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gyógyszerészeti használatra; lenmagolajétrend-kiegészítők; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid

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

mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maróanyagok

gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra;

menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra;

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

állatgyógyászati használatra; moleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó szerek;

morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustártapaszok; narkotikumok; nátriumsók gyógyászati

használatra; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra;növényi kérgek

gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; nyugtatók; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumos pépek;

opodeldok; opoterápiára szolgáló termékek; orvosi alkohol; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

oxigénfürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati

használatra; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; párnák szoptatáshoz;

pasztillák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti használatra; pepszinek

gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló

vegyi termékek; piócák gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez;

propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrend-kiegészítők; protein

táplálék-kiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok

gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; ragasztószalagok; rágógumi gyógyászati használatra;

ragtapasz; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; rovarirtó szerek;

rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók; rovarriasztó szerek kutyáknak; savak

gyógyszerészeti használatra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti ragasztók; sebszivacsok (gyógyító -);

sebtapaszok; sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szárító- (nedvszívó) szerek,

szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés elleni orvosságok;

szemtapaszok gyógyászati használatra; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti

használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi

termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok (gyógyszerek);

talajfertőtlenítő készítmények; tápanyag adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána

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

tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; terpentin gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti

használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati

használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra;

vatta gyógyászati használatra; vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra;

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

termékek gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati

használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító rudak;

vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati

használatra; sportolásra és a sportteljesítmény fokozására szánt táplálék-, élelmiszer- és étrendkiegészítők;

 élelmiszerek és fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek
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kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; iratmásolás; irodagépekés készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása;kirakatrendezés;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui

és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

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

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

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

ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások

kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek);

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

célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat, üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; valamint

sportolásra és a sportteljesítmény fokozására szánt táplálék-, élelmiszer- és étrendkiegészítők; élelmiszerek és

fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin- és/vagy aminosav tartalmú étrendkiegészítők kiskereskedelme és

 nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 111 )  219.281

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00521

 ( 220 )  2016.02.19.

 ( 732 )  DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Rágyányszki Ákos, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.282

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00520

 ( 220 )  2016.02.19.

 ( 732 )  DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Rágyányszki Ákos, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.283

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00929

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  AMEGA Holding Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; kávé; tea- és kávé alapú italok; jeges tea; jeges édességek; jég; cukrászati- és édesipari termékek.

  32    Alkoholmentes italok; üdítőitalok; készítmények italok előállításához; italok hűtve és fagyasztva.

 43    Vendéglátás; fagylaltozó; teázó; kávézó; büfé; büfékocsi üzemeltetése; kávé, tea, frissítők és hűtött- vagy

 fagyasztott édességek árusítása mobil árusítóhelyen.

 ( 111 )  219.284

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00936

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area Dubai (AE)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír; karton; füzetek; szórólapok; pamfletek; naptárak; kártyák; névjegykártyák; formanyomtatványok;

öntapadó cetlik; üdvözlőlapok; meghívók; címkék; levelek; hírlevelek; noteszok; jegyzettömbök; itatóspapírok;
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emlékkönyvek, eljegyzési könyvek; fényképek; albumok; naplók; levéltartók; dossziék; iratrendezők;

levelezőlapok; poszterek; jegyek; írótömbök; írólap; borítékok; nyomtatványok; újságok; menük; papír

poháralátétek, tányéralátétek; folyóiratok; könyvek; könyvkötészeti anyagok; nyomtatott publikációk;

határidőnaplók; brosúrák; magazinok; katalógusok; papíráruk és irodai cikkek; tollak; ceruzák; filctollak;

 töltőceruzák; golyóstollak; vonalzók; radírok; papírnehezékek.

 35    Közönségszolgálat, marketing és reklámozás; hirdetés; időleges szállások hirdetése, ideértve, apartmanokat

és az apartmanszállókat kiszolgálással; üzleti tanácsadás; üzletvezetés és tanácsadás; üzleti adminisztráció;

szálloda, kiszolgált apartman és étterem menedzsment; franchising, azaz üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

konzultáció és tanácsadás, szállodai és vendéglátási szolgáltatások szervezése és reklámozása, konferenciák,

találkozók, kiállítások, tréningek, workshopok, üzleti börzék, kongresszusok, előadások tartásával kapcsolatos

szállodai szolgáltatások; franchising, azaz szállodák, időleges szálláshelyek és apartmanok helyfoglalási, foglalási

és tájékoztatási szolgáltatások üzleti menedzsmentjével, szervezésével és reklámozásával kapcsolatos konzultáció

és közreműködés; franchising, azaz szerződéses étel- és italszolgáltatások, éttermi, önkiszolgáló éttermi, elvitelre

árusító éttermi, kávézói, kávé- és büfé szolgáltatások üzleti menedzsmentjével, szervezésével és reklámozásával

kapcsolatos konzultáció és közreműködés; franchising, azaz, az étel- és italszolgáltatás biztosítása érdekében

nyújtott vendéglátási szolgáltatások, az étel- és italszolgáltatások előkészítése, ideértve az étel- és

italszolgáltatások, az éttermi, önkiszolgáló éttermi, elvitelre áruló éttermi, kávéházi, kávézói és büfé

szolgáltatások nyújtását, az étel- és italszolgáltatások előkészítése, valamint szállodai, kiszolgált apartman és

időleges szálláshelyszolgáltatások üzleti menedzsmentjével, szervezésével és reklámozásával kapcsolatos

konzultáció és közreműködés; kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása

napszemüvegekkel, hangfelvételekkel és videofelvételekkel, ékszerekkel, órákkal és más időmérő eszközökkel,

irodaszerekkel, nyomtatott kiadványokkal és nyomtatványokkal, párnákkal, hátizsákokkal, plüss állatokkal,

jegyzetfüzetekkel, tolltartókkal, naplókkal és határidőnaplókkal, üdvözlőlapokkal, képeslapokkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása csomagolópapírokkal és szalagokkal,

bútorokkal, berendezésekkel és asztali és fali dekorációkkal, kristályokkal, üvegárukkal, kerámia- és

porcelán-árukkal, rézárukkal, dísztárgyakkal, haj-kiegészítőkkel, kosarakkal, pénztárcákkal, laptop táskákkal,

varróeszközökkel, vászontáskákkal, szívószálakkal, műanyag és PVC termékekkel, ágyneművel és

asztalterítőkkel kapcsolatban; kiskereskedehni és online kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása kézitáskákkal,

hátizsákokkal, bőröndökkel és utazótáskákkal, aktatáskákkal, női táskákkal, bankkártya-tartókkal, pénztárcákkal,

kozmetikai táskákkal, esernyőkkel és utazási cikkekkel, ruházattal, fejfedőkkel, lábbelikkel, szőnyegekkel és

takarókkal, fényképekkel és grafikákkal, játékokkal, játék- és sporteszközökkel, fitnesz-felszereléssel, étellel és

cukrászárukkal, alkoholmentes italokkal kapcsolatban; irodai és személyi menedzsment; adatbázisok összeállítása

és fenntartása; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és üzleti vásárok szervezése; üzleti vásárok szervezése

és lebonyolítása; hirdetőfelület bérbeadása; hűségprogramok szervezése, lebonyolítása, menedzselése és nyújtása,

ideértve a hűségprogramokkal és a fogyasztói ösztönző programokkal kapcsolatos juttatások és díjak biztosítását;

pénzügyi és ösztönző jutalmazási programok; szállodák, éttermek, ételek, italok, üdülőhelyek, gyógyfürdők,

golfpályák, sportesemények, utazási csomagok, túrák és vidámparkok hirdetése ösztönző jutalmazási programok

keretében; a fent említett szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; tanácsadási és

 információs szolgáltatások nyújtása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 36    Ingatlan szolgáltatások; ingatlankezelés; kereskedelmi, kiskereskedelmi és lakóingatlan szolgáltatások;

kereskedelmi, kiskereskedelmi és lakóingatlanok menedzsmentje, adminisztrációja és bérbeadása; apartmanokkal,

kiszolgált apartmanokkal villákkal, irodákkal, gyógyfürdőkkel, üdülőhelyekkel, golfpályákkal, kikötőkkel,

szállodákkal, ipartelepekkel, bevásárlóközpontokkal és bevásárló falvakkal kapcsolatos ingatlan-, lízing-, és

bérbeadási szolgáltatások; bérlőkkel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; bérelhető apartmanok és villák

menedzsmentje; ingatlanközvetítő szolgáltatások; ingatlan értékbecslő szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások;

befektetési szolgáltatások; vagyonkezelő-alap szolgáltatások; ingatlan finanszírozási szolgáltatások; ingatlan

értékbecslő szolgáltatások; ingatlan menedzsment szolgáltatások és ingatlan portfólió menedzsment

szolgáltatások; vagyonnal kapcsolatos beruházási szolgáltatások; vagyonnal kapcsolatos közvetítő szolgáltatások;
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vagyonnal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; földvásárlással kapcsolatos szolgáltatások; fejlesztési és

beruházási célból ingatlan értékbecslése, kiválasztása és megvásárlása; bérbeadás céljából ingatlan megvásárlása;

hűségprogramok megszervezésével lebonyolításával, menedzsmentjével és nyújtásával kapcsolatos pénzügyi és

biztosítási szolgáltatások nyújtása; hüségprogramokkal kapcsolatos, értékkel bíró tőkének, utalványok

kibocsátása; pénzügyi szponzoráció; ügynöki szolgáltatások nyújtása; utazási csekkek kiadása; mindezen

szolgáltatások kapcsán tájékoztatás nyújtása, ideértve a globális számítógépes hálózaton keresztül történő

 tájékoztatást.

 37    Építési szolgáltatások; ingatlanfejlesztési szolgáltatások; területfejlesztési szolgáltatások (építés); építkezés

és ingatlanfejlesztés projektmenedzsmentje; földfelosztás lakó- és kereskedelmi célokra; komplexumok építése

üzleti és lakossági célokra; ingatlan karbantartás; FSZEK (Fűtés, Szellőzés és Légkondicionálás) installációja;

épületek tisztítása, felújítása, restaurálása és minőség-javítása; építkezések felügyelete; építmények lebontása;

felvonó installációja és javítása; kikötőépítés; bányaművelés; vezetékek építése és karbantartása; útburkolás;

szállodák és vendéglátóhelyek építésével és felújításával kapcsolatos helyszíni projekt menedzsment; mindezen

szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, ideértve az ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos globális

 számítógépes hálózaton keresztül történő tájékoztatást.

 39    Személy- és áruszállítás; utazási irodák; városnézés szervezése; utazásszervezés; hajóutak szervezése;

hajókölcsönzés; helyfoglalás utazáshoz; parkolási szolgáltatások; autóbérlés; sofőrszolgálat; limuzin

szolgáltatások; utaskísérés; utazási és szállásfoglalási szolgáltatások; taxi szolgáltatások; utazással kapcsolatos

tájékoztatás, ideértve a globális számítógépes hálózaton keresztül történő tájékoztatást; utazással kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatás; a szállodákba és a szállodákból történő utazás szervezése.

 43    Szállodai szolgáltatások; időleges szállás szolgáltatások; szállodákkal és időleges szálláshelyekkel

kapcsolatos helyfoglalási, foglalási és tájékoztatási szolgáltatások; apartman szolgáltatások kiszolgálással

[szálláshely]; konferenciák, találkozók, kiállítások, tréningek, workshopok, üzleti kiállítások, kongresszusok,

előadások tartásával kapcsolatos szállodai szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállás/étel és ital]; ételek

és italok biztosítása; étterem, önkiszolgáló étterem, elvitelre árusító étterem, kávézó, kávéház,

büfé-szolgáltatások; étel- és italszolgáltatással kapcsolatos vendéglátó-szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás

előkészítése; időleges szállások bérbeadása; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és

 információs szolgáltatások.

 ( 111 )  219.285

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00941

 ( 220 )  2016.03.21.

 ( 732 )  "A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért" Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös József, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 megjelenés, tv-s műsortartalom.

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.286

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00943

 ( 220 )  2016.03.21.

 ( 732 )  "A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért" Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös József, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 megjelenés, tv-s műsortartalom.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.287

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 01054

 ( 220 )  2016.03.29.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A VÁGYAIDAT TE HATÁROZOD MEG, AZ ENERGIÁT MI ADJUK HOZZÁ. HELL ENERGY

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energia italok.

 ( 111 )  219.288

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 15 03115

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Román István, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  219.289

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 15 03612

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Farkas Péter 100%, Miskolc (HU)

  ( 546 )

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

hangfelvételek; mp3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; műsoros zenei cd-k; műsoros zenei videók;

számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; zenei felvételek lemezek formájában; zenei

 felvételek sorozata.

 41    Élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás szimfonikus

zenekari előadások formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások

zenekari előadások formájában; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenekar [együttes] által

nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenés szórakoztatás zenekarok által; élő

táncbemutatók; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és

énekesekkel; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével; tánc, zene és dráma előadások tartása;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatás etnikai

fesztiválok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  219.290

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00440

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  Unas Online Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Ormós 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; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógépprogramok installációja; számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftvertanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok
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helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése,

 számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  219.291

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00555

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Weng Ruiming, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.292

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00556

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Weng Ruiming, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.293

 ( 151 )  2016.09.12.
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 ( 210 )  M 16 00436

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  Gellei András, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Barber's Wife

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

 kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  219.294

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00438

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  Debrődy István, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, az osztályon belül polók, pulóverek, tornaruházat, sporttrikók, nadrágok,

 rövidnadrág, szabadidő ruha, zokni.

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

 ( 111 )  219.295

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00439

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  Unas Online Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNAS

 ( 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; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógépprogramok installációja; számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftvertanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése,

 számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  219.296

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00427
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 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Takács Gergő, Budapest (HU)

 ( 541 )  PROG BLOOM

 ( 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).

 ( 111 )  219.297

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00431

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  NINE COMPANY Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.299

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00320

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.300

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00426

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Arató Vera, Budapest (HU)

 ( 541 )  DETEKTÍV KIADÓ

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangfelvételhordozók; hanglemezek;hangrögzítő szalagok; számítógépes
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 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető].

 16    Albumok; almanachok; atlaszok; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok;

füzetek; hírlevelek; jegyek; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;

könyvjelzők; levélpapír; litográfiái kövek; litográfiák; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott

 publikációk; nyomtatványok; papíráruk; újságok.

 41    Fordítói szolgáltatások; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;

riporteri szolgáltatások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem

 reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 ( 111 )  219.301

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00315

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Knorr. Finom ízek, jó szívvel.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  219.302

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00176

 ( 220 )  2016.01.22.

 ( 732 )  Clearled Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  219.303

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00303

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  Ecooperation Trends Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  20    Bambusznádból készült szemüvegek és napszemüvegek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.304

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00306

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  O3 Optika Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítő enzimek; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse-nedvesítő oldatok;

 kontaktlencse tisztító készítmények; szemcseppek;

9    Kontaktlencse alapok, nyers kontaktlencsék; kontaktlencsék; kontaktlencse-lemosó készülékek;

 kontaktlencse-tárolók, tartók; napszemüvegek; szemüvegkeretek; napszemüvegkeretek.

 35    Kis- és nagykereskedelem kontaktlencsék, azok kiegészítői, szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek

 és napszemüvegkeretek vonatkozásában.

 ( 111 )  219.305

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00307

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  O3 Optika Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; szemüvegek lencséi; szemüvegtartók, szemüvegtartó

 állványok; napszemüvegek; szemüvegkeretek; napszemüvegkeretek.

  21    Törlőkendők szemüvegekhez.

 35    Kis- és nagykereskedelem szemüvegek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek lencséi,

szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok napszemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegkeretek

 szemüveg-törlőkendők vonatkozásában.

 ( 111 )  219.306

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00309

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  Pannotopia Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Activity Hostel

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  219.307

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 16 00587

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Jákob Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, kereskedelmi és irodai szolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási

propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi

információs ügynökségek; marketing; piaci tanulmányok, piackutatás; televíziós reklámozás, rádiós reklámozás,

 reklámozás; szabadtéri hirdetés; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 36    Ingatlanügyek; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése;

biztosítási tanácsadás; hitelirodák; ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanügynökségek; ingatlanlízing,

ingatlanok értékbecslése; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés, lakások bérbeadása; pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan];

 részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 37    Építés, építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; állványozás; aszfaltozás; építési tárgyú információk;

építkezések felügyelete [irányítás]; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló berendezések

 felszerelése és javítása; szigetelési szolgáltatások [építés]; tetőfedő munkák.

 ( 111 )  219.308

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00588

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, kereskedelmi és irodai szolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelm ügyletekről; eladási

propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi

információs ügynökségek; marketing; piaci tanulmányok, piackutatás; televíziós reklámozás, rádiós reklámozás,

 reklámozás; szabadtéri hirdetés; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 36    Ingatlanügyek; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése;

biztosítási tanácsadás; hitelirodák; ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanügynökségek; ingatlanlízing,

ingatlanok értékbecslése; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés, lakások bérbeadása; pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan];

 részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 37    Építés, építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; állványozás; aszfaltozás; építési tárgyú információk;

építkezések felügyelete [irányítás]; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló berendezések

 felszerelése és javítása; szigetelési szolgáltatások [építés]; tetőfedő munkák.

 ( 111 )  219.309
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 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00715

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  adidas AG, Herzogenaurach (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, papucsok.

 ( 111 )  219.310

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00716

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  adidas AG, Herzogenaurach (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, papucsok.

 ( 111 )  219.311

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00340

 ( 220 )  2016.02.08.

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

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALBEE

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.312

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00341

 ( 220 )  2016.02.08.

 ( 732 )  Krisko Márk Bence, Diósd (HU)

 ( 740 )  BOGÓ & MATOLTSY Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cribmoto

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; 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]; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és
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szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

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

reklámfilmek előállítása; reklámanyagok terjesztése; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; üzleti projektmenedzsment

 szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére.

 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).

 ( 111 )  219.313

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00343

 ( 220 )  2016.02.08.

 ( 732 )  Borbély Norbert, Tiszaújváros (HU)

 ( 541 )  BISTRONAUTA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.

  35    Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

  43    Szállásadás, vendéglátás.

 ( 111 )  219.314

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00098

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Kotilla Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  PRESCÁ

 ( 511 )   18    Bőrből, irhából és műbőrből készült ruházati kiegészítők, övek, táskák, pénztárcák.

  25    Felsőruházati cikkek, kivéve esküvői ruhák.

 35    Bőrből, irhából és műbőrből készült ruházati kiegészítők, övek, táskák, pénztárcák; felsőruházati cikkek,

 kivéve esküvői ruhák kereskedelme, forgalmazása; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése.

 ( 111 )  219.315

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00103

 ( 220 )  2016.01.14.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.316

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00212

 ( 220 )  2016.01.26.

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

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  219.317

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00213

 ( 220 )  2016.01.26.

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

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
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gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  219.318

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00217

 ( 220 )  2016.01.25.

 ( 732 )  Sáfrány Ákos Balázs, Sé (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Mások javára különböző áruféleségek összeállítása, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy

megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése elektronikus úton,

különösen interneten keresztül; vásárlási megrendelések ügyintézése; adatbázis összeállítási, rendezési és

menedzselési szolgáltatások; marketing; internetes hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás,

hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást, áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; online és bolti kereskedelmi tevékenység; online kis- és nagykereskedelmi

forgalmazási szolgáltatások a következő termékek vonatkozásában: 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; CD-k (kompakt

lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek,

hajmosó szerek; fogkrémek, kenőanyagok, viaszgyertyák, kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök;
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evőeszközök; villanyborotvák és elektromos nyírógépek (kézi eszközök), világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-,

hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségűgyí berendezések, női-, férfi- és gyermek ékszerek és

karórák faliórák, hangszerek, nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, brosúrák, kartonból készült plakátok,

fényképek; háztartási ragasztóanyagok; ecsetek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag zacskók, fóliák; utazótáskák és bőröndök; esernyők,

napernyők; bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

műanyagokból készült lakberendezési termékek, eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra;

fésűk és szivacsok; kefék; takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk háztartási célokra, háztartási és

konyhai eszközök és tartályok, konyhai edények, vödrök és lábasok vasból, alumíniumból, műanyagból vagy

egyéb anyagokból; kézi eszközök vagdalásra, darálásra, sajtolásra, elektromos fésűk; elektromos fogkefék;

táltartók és rekeszes palacktartók, ágy- és asztalneműk, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, szőnyegek, lábtörlők

(szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok, játékok,

játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek, külső kijelző ernyővel vagy monitorral ellátott

 szórakoztató- vagy játékberendezések; horgászfelszerelések; felszerelések különböző sportokhoz és játékokhoz.

 38    Távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés;

számítógépes hálózatok és az internet révén történő információ- és adatátvitel; üzenetek, adatok és tartalmak

interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő átvitele, továbbítása, terjesztése;

internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; számítógépes programok elektronikus átvitele interneten

 keresztül; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül.

 ( 111 )  219.319

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00220

 ( 220 )  2016.01.27.

 ( 732 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Nyelvoktató szoftverek; oktatási szoftverek; számítógépes szoftverek.

 16    Katalógusok; könyvek; magazinok; nyomdaipari termékek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;

oktatási eszközök, a készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási kézikönyvek; oktatási könyvek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); papíripari cikkek; prospektusok.

 41    Nevelés; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatási tárgyú információk; nyelvoktatási és képzési

szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása; online

 képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; szakmai képzés.

 ( 111 )  219.320

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 16 00470

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Dark Tactical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dark Tactical

 ( 511 )   13    Töltényövek, tölténytáskák és tisztogató kefék lőfegyverekhez.

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

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

 ( 111 )  219.321

 ( 151 )  2016.09.12.

 ( 210 )  M 15 03702

 ( 220 )  2013.10.01.

 ( 732 )  F.LLI GANCIA & C. S.p.A, Canelli At (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROMANOFF

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); vodka, vodka alapú italok.

 ( 111 )  219.322

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03191

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Kuti Gábor, Jászberény

  

( 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).

 ( 111 )  219.323

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03192

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Kuti Gábor, Jászberény

 ( 541 )  MVCN Manageable Virtual Closed Network

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.324

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03193

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, Budapest

 ( 541 )  FTC 1899

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.325

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03198

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.326

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03556

 ( 220 )  2015.11.30.

 ( 732 )  La Aurora, S.A., Guazumal Santiago (DO)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  E.LEÓN JIMENES

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 111 )  219.327

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 02939
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 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  219.328

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 02938

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).

 ( 111 )  219.329

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03189

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, 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).

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

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  219.330

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03190

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Regölyi Lilla Bernadett, Érd (HU)

 Regölyi Péter, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Fogyasztásra szánt zöldségekből, gabonákból, gyümölcsökből, olajos magvakból, fagyasztott zöldségekből,

 fagyasztott gyümölcsökből készült élelmiszerek, szendvicsek.

 32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, zöldségitalok és zöldséglevek, szörpök, limonádék, szója alapú italok,

 smoothie-k, gyümölcs- vagy zöldségitalok, növényi tejek, főzött kávék.

  43    Vendéglátás (élelmezés).
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 ( 111 )  219.331

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 02154

 ( 220 )  2015.08.06.

 ( 732 )  Restau-rent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Fésűkagylók, nem élő; garnélarákok, nem élő; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halikra,

elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk;

heringek [nem élő]; homár, nem élő; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; languszták, nem élő;

lazac [nem élő]; algakivonatok élelmiszerként; állati velő táplálkozási célra; faggyú, étkezési; olajok, étkezési;

osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal;

szardella, ajóka; szardínia [nem élő]; tengeri moszat (roston sült-); tengeri rákok, apró, nem élő; tengeri-uborka,

 nem élő; tonhal [nem élő]; zsírok, étkezési.

 33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; arak [rizspálinka]; borok; égetett szeszesitalok;

emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gin; pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes

 italok; vodka; whisky.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek;

 ivóvíz-autómaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  219.332

 ( 151 )  2016.09.14.

 ( 210 )  M 15 01409

 ( 220 )  2015.05.26.

 ( 732 )  Varga Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pole Art

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

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k, USB pendrive-ok; számítógépes szoftverek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése;

bálok szervezése; filmgyártás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok

 készítése; sorsjátékok lebonyolítása; televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  219.333

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 02417

 ( 220 )  2015.09.08.

 ( 732 )  Mészáros Ferenc 90%, Piliscsév (HU)

 Sokorai István 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 591 )

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

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

memóriakártyák, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; adatbázis kezelő

 szoftverek.

 16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, értesítések [papíráruk], folyóiratok, iratgyűjtők, dossziék, levélpapír,
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papíráruk, kézikönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, papírtartó dobozok, zacskók csomagolásra papírból

 vagy műanyagból, csomagoló anyagok papírból, csomagoló papír.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), marketing és médiakommunikációval kapcsolatos

 adminisztráció, szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítése.

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

 üzemeltetése, adatbázisok fenntartása, hozzáférés biztosítása.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), műszaki fejlesztés, online fizetési megoldások fejlesztése,

 karbantartása.

  45    Licencia adás, licencia transzfer.

 ( 111 )  219.334

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 02413

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  KARSOL GASZTRONÓMIA Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  dr. Huszti György, Nyíregyháza

 ( 541 )  IKON DEBRECENI

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

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

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

 30    Magyarországról 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).

 ( 111 )  219.335

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 02929

 ( 220 )  2015.10.28.

 ( 732 )  Kozák Ferenc, Tállya (HU)

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

 ( 541 )  EURÓPA SZÍVE

 ( 511 )   33    Borok; brandyk; pálinkák.

 ( 111 )  219.336

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03679

 ( 220 )  2015.12.10.

 ( 732 )  R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Sporttevékenység, testnevelés, személyi edző szolgáltatás, sportlétesítmény üzemeltetése.

 ( 111 )  219.337

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03678
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 ( 220 )  2015.12.10.

 ( 732 )  Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cserteg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OKOSTÁNYÉR

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.338

 ( 151 )  2016.09.13.

 ( 210 )  M 15 03674

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Fine Shop Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.342

 ( 151 )  2016.09.19.

 ( 210 )  M 15 01961

 ( 220 )  2015.07.20.

 ( 732 )  Great Home Franchise Ingatlan- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 90%, Pécs (HU)

 Bien József 10%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Markovits Péter, Budapest

 ( 541 )  GREAT HOME

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.343

 ( 151 )  2016.09.19.

 ( 210 )  M 15 02886

 ( 220 )  2015.10.21.

 ( 732 )  STA Travel, Budapest (HU)

 ( 541 )  messze a legjobb

 ( 511 )  39    Utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazási

irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodák; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai
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szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazási irodai szolgáltatások üdülések

 megszervezéséhez.

 ( 111 )  219.350

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00364

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Hústermék, felvágottak, virsli.

 ( 111 )  219.351

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00365

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  MovieFan Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás); filmekhez kapcsolódó merchandising termékek, könyvek,

folyóiratok, magazinok, képregények, matricák, filmekhez kapcsolódó poszterek, ajándéktárgyak, játékok,

ruházati termékek és kiegészítők nagykereskedelme, kiskereskedelme, értékesítése, reklámozása; filmekhez

kapcsolódó merchandising termékek, könyvek, folyóiratok, magazinok, képregények, matricák, filmekhez

kapcsolódó poszterek, ajándéktárgyak, játékok, ruházati termékek és kiegészítők nagykereskedelmével,

 kiskereskedelmével, értékesítésével, reklámozásával kapcsolatos franchise szolgáltatások.

 ( 111 )  219.352

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00483

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Poór Júlia,Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; reggeliző müzli,reggeli zabkása, zabpehely, müzli.

 ( 111 )  219.353
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 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00484

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  ÚSOVSKO Hungary Kereskedelmi Kft. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Poór Júlia,Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; müzli, müzli szeletek.

 ( 111 )  219.354

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00739

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  Zoetis Services LLC, New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  ALVERIN

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati parazitaölő készítmények és anyagok.

 ( 111 )  219.355

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00863

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  Al-Farman Hussein, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 ( 111 )  219.356

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00982

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Novák Csaba, Budapest (HU)

 Berényi Imre, Csongrád (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.357

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00112

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; tea, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta

alapú készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé

krém, kenhető csokoládé, csokoládé alapú készítmények és italok; cukrászati termékek, édességek, cukorkák;

cukor alapú cukrászati termékek cukor; rágógumi; péksütemények és péktermékek, kenyér, sütemény; keksz,

kétszersültek, torták, apró sütemények, ostyák, tejkaramella; jégkrém, jégkása, szörbet, fagyasztott édesség,

fagyasztott torták, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; reggeli gabonafélék, müzlik, kukoricapelyhek,

gabonaszeletek, gabona készételek; gabona készítmények; pizzák, szendvicsek; száraztészta és konyhakész tészta

 keverékek.

 ( 111 )  219.358

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00233

 ( 220 )  2016.01.27.

 ( 732 )  Tierneyfalls Holdings Ltd. 100%, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru); húskonzervek; húsok; kolbász.

 30    Amerikai palacsinták; cheeseburgerek; palacsinták; pizzák; quiche; gabona alapú snack ételek; rizsalapú

 snack ételek; szendvicsek; szójabab-pástétom; szójaliszt; szójaszósz; tortilla.

  40    Gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.

 ( 111 )  219.359

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00358

 ( 220 )  2016.02.09.
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 ( 732 )  Ongai Kulturális Egyesület, Onga (HU)

 Takács László, Onga (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Párlatok, brandyk, szeszes italok, cseresznyepálinka, borok.

  41    Bálok, konferenciák, versenyek szervezése.

  42    Szoftver.

 ( 111 )  219.360

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00361

 ( 220 )  2016.02.09.

 ( 732 )  BISZ Központi Hitelinformációs Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.361

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 16 00363

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  Bernard Witchingham Hall, Norwich, Norfolk (GB)

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

 ( 541 )  Snacki and GO!

 ( 511 )   29    Hústermék; felvágottak; virsli.

 ( 111 )  219.374

 ( 151 )  2016.09.22.

 ( 210 )  M 16 00230

 ( 220 )  2016.01.28.

 ( 732 )  Victofon Kft., Veresegyház (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; hallókészülékek nagyotthallók részére; süketség, nagyothallás

 kezelésére szolgáló készülékek.

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

 ( 111 )  219.376

 ( 151 )  2016.09.22.

 ( 210 )  M 16 00601

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Takácsné Orosz Marianna 100%, Siófok (HU)

 ( 541 )  Gyerekerdő

 ( 511 )   41    Oktatás, szórakozás és sport.

 ( 111 )  219.380

 ( 151 )  2016.09.22.

 ( 210 )  M 15 03168

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

munkák; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; állásközvetítő irodák; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése; statisztikák

összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; személyzet

 kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

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

lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítói

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [képzés]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és

vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.

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

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

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus adattárolás; minőségellenőrzés; tudományos

 kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások pszichológus szolgáltatásai.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás.

 ( 111 )  219.381

 ( 151 )  2016.09.23.

 ( 210 )  M 16 01226

 ( 220 )  2016.04.11.

 ( 732 )  Silvanus Hotel Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Lukács Zoltán, Budapest
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 ( 541 )  Silvanus Hotel

 ( 511 )   43    Szállás biztosítása szállodákban és motelekben.

 ( 111 )  219.382

 ( 151 )  2016.09.23.

 ( 210 )  M 16 01227

 ( 220 )  2016.04.11.

 ( 732 )  Silvanus Hotel Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Lukács Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Hotel Silvanus

 ( 511 )   43    Szállás biztosítása szállodákban és motelekben.

 ( 111 )  219.383

 ( 151 )  2016.09.23.

 ( 210 )  M 16 00417

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 )  Hurrá 25!

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek(bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  219.386

 ( 151 )  2016.09.26.

 ( 210 )  M 15 03096

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Merkapt Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  kazánválasztó

 ( 511 )   35    Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 111 )  219.390

 ( 151 )  2016.09.26.

 ( 210 )  M 15 03629

 ( 220 )  2015.12.04.

 ( 732 )  Märli Noémi, Budapest (HU)

 ( 541 )  Journey Fashion

 ( 511 )  18    Bőrruhák, bőr rövidnadrágok, bőrnadrágok, bőrtoppok, bőrbodyk, bőrszoknyák, bőrblézerek, bőrdzsekik,

bőrkabátok, bőrmellények, bőr fejvédők, bundák és szőrmék (ruházat), állati szőrméből készült ruhák, bőr

pénztárcák, bőrből készült bőröndök, bőrzsinórok, bőr aktatáskák, szíjak bőrből, bőrövek, bőr kézitáskák; műbőr

ruházat, műbőr rövidnadrágok, műbőr nadrágok, műbőr toppok, műbőr bodyk, műbőr szoknyák, műbőr blézerek,

műbőr dzsekik, műbőr kabátok, műbőr mellények, műbőr fejvédők, műbőr pénztárcák, műbőrből készült

 bőröndök, műbőr zsinórok, műbőr aktatáskák, szíjak műbőrből, műbőr övek, műbőr kézitáskák.

 25    Ruházati cikkek, toppok, női ingek, blúzok, galléros ingek, nadrágok, rövidnadrágok, nadrágszoknyák,

kosztümök, sztreccs nadrág, blézerek, kabátok, pufi dzseki, steppelt dzsekik, mellények, női ruhák, női alkalmi

ruhák, estélyik, kötöttárúk, szabadidő ruhák, bodyk, vászon ruházat, fűzők, női ruházathoz való gallér, nyakpánt,
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hímzések ruházati cikkeken, sálak, kendők, szőrméből készült ruházati cikkek, textil övek, kesztyűk; cipők,

alkalmi cipők, tornacipők, hétköznapi cipők, lapos cipők, balerinacipők, fonotttalpú cipők és szandálok, bőrcipők,

 csizmák, szandálok, papucsok, kalapok, sapkák.

  26    Csipkék, hímzések, melltűk.

 ( 111 )  219.391

 ( 151 )  2016.09.26.

 ( 210 )  M 15 02082

 ( 220 )  2015.07.31.

 ( 732 )  Blága Imola, Budapest (HU)

 Blága Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Jónásné Amin Anita, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A NÉGYSZÖGLETES FÁNK

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  219.395

 ( 151 )  2016.09.26.

 ( 210 )  M 16 00533

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  JuvaPharma Kft., Káva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 111 )  219.396

 ( 151 )  2016.09.26.

 ( 210 )  M 16 00074

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  APPLE INC., Cupertino, Ca (US)

 ( 300 )  067593 2015.07.09. JM

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

 ( 541 )  LIVE PHOTOS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver kézi számítógépekkel és táblagépekkel való használatra; számítógépes szoftver mobil

eszközök, viselhető eszközök, mobil telefonok, számítógépek, számítógép perifériák beállításához,

konfigurálásához, működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes szoftver szövegek, adatok, grafikák, képek,

audiotartalom és videotartalom, multimédia tartalmak, elektronikus publikációk és elektronikus játékok

készítéséhez, összeállításához, forgalmazásához, letöltéséhez, továbbításához, fogadásához, lejátszásához,

szerkesztéséhez, kivonatolásához, kódolásához, dekódolásához, megjelenítéséhez, tárolásához és

rendszerezéséhez; számítógépes szoftver szövegek, adatok, grafikák, képek, audiotartalom és videotartalom és

multimédia tartalmak rögzítéséhez, szervezéséhez, továbbításához, kezeléséhez és

áttekintéséhez/felülvizsgálatához; számítógépes szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára szövegek,

adatok, grafikák, audiotartalom és videotartalom, multimédia tartalmak globális távközlési hálózatokon és egyéb

számítógépes, elektronikus és kommunikációs hálózatokon keresztül történő programozásához és

 forgalmazásához.

 ( 111 )  219.397
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 ( 151 )  2016.09.26.

 ( 210 )  M 16 01353

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Radio Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  219.405

 ( 151 )  2016.09.27.

 ( 210 )  M 15 03772

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Snow and Magic Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek; újságok; fényképek, albumok.

 35    Gyerek és ifjúsági programokkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységek számlázás, jegyeladásokat;

gyerek és ifjúsági programok reklámozása, marketing tevékenység, divatbemutatók szervezése promóciós

 célokból; on-line hirdető tevékenységek számítógépes hálózaton: reklámfilmek előállítása.

 41    Nevelés; oktatás; szórakoztatás és kulturális szolgáltatások; cirkuszok; előadások;filmgyártás; szórakoztató

klubok;könyvkiadás; rádió- és televíziós progromok készítése; show műsorok készítése; színházi produkciók;

 zenés produkciók; videofilm gyártás.

 ( 111 )  219.408

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 16 01350

 ( 220 )  2016.04.19.

 ( 732 )  Fóris Beverages Italgyártó Kft., Telki (HU)

 ( 740 )  Fóris Ferenc, Telki

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  219.410

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03747

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  DeltaRegister Kft., Miskolc (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  219.411

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03744

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Farm Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tojástartók; nyomdai termékek, nyomtatványok,

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló papír anyagok, egyéb nyomdai termékek,

 szórólapok, újságok, plakátok.

  29    Tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások.

 35    Reklámozás, marketing tevékenység, tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások,

 tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi hálózatok és franchise rendszerek működtetése.

 ( 111 )  219.412

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03643

 ( 220 )  2015.12.07.

 ( 732 )  Delta Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balassa Ágnes-Zsófia, 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.413

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03524

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.415

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03132

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Közélet Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  webzsaru

 ( 511 )  35    Marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámeszközök tervezése és

formatervezése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

 kollokviumok szervezése és lebonyolítása, filmek gyártása ,kivéve a reklámfilmeket.

 ( 111 )  219.416

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 01830

 ( 220 )  2015.07.08.

 ( 732 )  Inno-Szinergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Kasza Sándor, Zalaegerszeg

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; áloé vera készítmények

kozmetikai célokra; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati használatra;

bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan; bőrfehérítő krémek;

bőrfehérítő termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; cédrusolaj; csillagánizs eszencia; dezodoráló szappanok;

dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj;

eszenciaolajok; fertőtlenítő szappanok; fürdősók nem gyógyászati használatra; gerániumolaj; gyógyszappanok;

hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;

illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek;

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

bőrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;
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kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek;

lábizzadásgátló; szappanok; lehelet frissítő spray; lemosószerek; kozmetikai használatra; levendulaolaj;

levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgélek nem gyógyászati

célokra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napvédő készítmények

[kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok

kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek; piperetejek;

piperevizek; rózsaolaj; samponok; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek; sminktermékek;

süteményízesítők [illóolajok]; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappanok; virágkivonatok [illatszerek];

 virágokból készített illatszer alapanyagok.

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); antioxidáns pirulák; biológiai készítmények humángyógyászati célra;

bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; citromfűtea

gyógyszerészeti használatra; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; élelmi rostok; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítő

enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; fogyasztó pirulák; főzetek

gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati

használatra; glükóz étrendkiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású

adalékaanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák; herbateák

gyógyászati használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; lenmag étrendkiegészítők; lenmag

gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrendkiegészítők; mandulatej

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrendkiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menta

gyógyszerészeti használatra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra;

mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök;

növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; olajok gyógyászati

használatra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; propolisz

étrendkiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrendkiegészítők; rebarbaragyökér gyógyszerészeti

használatra; szájápoló szerek gyógyászati használatra; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra;

szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; tápanyag adalékok; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra;

tinktúrák gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati használatra.

 29    Magvak, feldolgozott; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; paradicsomlé főzéshez; dzsemek;

gyümölcskocsonya; zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcspép; lekvár; paradicsompüré; savanyú káposzta;

 savanyúságok; zöldségkonzervek; mindezen termékek fermentált és gluténmentes változatban is.

 30    Szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); tea; tea alapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen;

kávéaromák; paradicsomszósz; pástétomok; pótkávé; gabonakészítmények; gyümölcskocsonya, zselé

(cukrászáru); kekszek; kerti füvek; konzervált (ízesítőszer); ketchup (szósz); liszttartalmú ételek; magas protein

tartalmű gabonaszeletek; metélt tészta; nudli; galuska; metélttészta-alapú készételek; növény készítmények

pótkávéként való használatra; snack ételek (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sós kekszek; tésztafélék;

 mindezen termékek fermentált és gluténmentes változatban is.

 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).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése;

 sátrak kölcsönzése; vendéglátóipar.

A rovat 111 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 15 02714

 ( 220 ) 2015.10.08.

 ( 731 )  NAGY-PAPÍR Bt., Szolnok (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 117.792

 ( 210 ) M 75 01285

 ( 180 ) 2016.01.07.

 ( 111 ) 117.793

 ( 210 ) M 75 01284

 ( 180 ) 2016.01.07.

 ( 111 ) 117.966

 ( 210 ) M 75 01680

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 118.060

 ( 210 ) M 76 00095

 ( 180 ) 2016.01.20.

 ( 111 ) 118.105

 ( 210 ) M 76 00147

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 118.305

 ( 210 ) M 76 00021

 ( 180 ) 2016.01.08.

 ( 111 ) 118.447

 ( 210 ) M 76 00010

 ( 180 ) 2016.01.06.

 ( 111 ) 118.456

 ( 210 ) M 76 00037

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 118.460

 ( 210 ) M 76 00081

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 118.461

 ( 210 ) M 76 00083

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 118.465

 ( 210 ) M 76 00094

 ( 180 ) 2016.01.20.

 ( 111 ) 118.467

 ( 210 ) M 76 00106
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 ( 180 ) 2016.01.21.

 ( 111 ) 125.509

 ( 210 ) M 86 00308

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 125.527

 ( 210 ) M 86 00240

 ( 180 ) 2016.01.28.

 ( 111 ) 125.672

 ( 210 ) M 86 00180

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 141.974

 ( 210 ) M 96 00170

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 143.697

 ( 210 ) M 96 00090

 ( 180 ) 2016.01.11.

 ( 111 ) 145.009

 ( 210 ) M 96 00309

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 146.068

 ( 210 ) M 96 00021

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 146.144

 ( 210 ) M 96 00041

 ( 180 ) 2016.01.05.

 ( 111 ) 147.517

 ( 210 ) M 96 00290

 ( 180 ) 2016.01.29.

 ( 111 ) 147.597

 ( 210 ) M 96 00199

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 147.633

 ( 210 ) M 96 00067

 ( 180 ) 2016.01.08.

 ( 111 ) 147.635

 ( 210 ) M 96 00012

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 147.639
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 ( 210 ) M 96 00034

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 147.906

 ( 210 ) M 96 00154

 ( 180 ) 2016.01.18.

 ( 111 ) 147.943

 ( 210 ) M 96 00036

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 147.945

 ( 210 ) M 96 00270

 ( 180 ) 2016.01.26.

 ( 111 ) 148.298

 ( 210 ) M 96 00202

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 148.759

 ( 210 ) M 96 00171

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 187.837

 ( 210 ) M 05 03559

 ( 180 ) 2015.11.07.

 ( 111 ) 188.507

 ( 210 ) M 06 00086

 ( 180 ) 2016.01.10.

 ( 111 ) 188.515

 ( 210 ) M 06 00217

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.516

 ( 210 ) M 06 00208

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.521

 ( 210 ) M 06 00091

 ( 180 ) 2016.01.10.

 ( 111 ) 188.523

 ( 210 ) M 06 00221

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.527

 ( 210 ) M 06 00218

 ( 180 ) 2016.01.23.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1948



 ( 111 ) 188.529

 ( 210 ) M 06 00219

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.530

 ( 210 ) M 06 00226

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.540

 ( 210 ) M 06 00220

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.546

 ( 210 ) M 06 00213

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 188.557

 ( 210 ) M 06 00054

 ( 180 ) 2016.01.05.

 ( 111 ) 188.558

 ( 210 ) M 06 00056

 ( 180 ) 2016.01.05.

 ( 111 ) 188.559

 ( 210 ) M 06 00103

 ( 180 ) 2016.01.11.

 ( 111 ) 188.561

 ( 210 ) M 06 00164

 ( 180 ) 2016.01.18.

 ( 111 ) 188.564

 ( 210 ) M 06 00102

 ( 180 ) 2016.01.11.

 ( 111 ) 188.568

 ( 210 ) M 06 00104

 ( 180 ) 2016.01.11.

 ( 111 ) 188.580

 ( 210 ) M 06 00232

 ( 180 ) 2016.01.24.

 ( 111 ) 188.581

 ( 210 ) M 06 00235

 ( 180 ) 2016.01.24.

 ( 111 ) 188.585

 ( 210 ) M 06 00099

 ( 180 ) 2016.01.11.
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 ( 111 ) 188.588

 ( 210 ) M 06 00096

 ( 180 ) 2016.01.11.

 ( 111 ) 188.622

 ( 210 ) M 06 00167

 ( 180 ) 2016.01.18.

 ( 111 ) 188.633

 ( 210 ) M 06 00172

 ( 180 ) 2016.01.18.

 ( 111 ) 188.636

 ( 210 ) M 06 00298

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.638

 ( 210 ) M 06 00299

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.639

 ( 210 ) M 06 00302

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.642

 ( 210 ) M 06 00303

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.644

 ( 210 ) M 06 00304

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.647

 ( 210 ) M 06 00309

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.649

 ( 210 ) M 06 00310

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 188.658

 ( 210 ) M 05 03938

 ( 180 ) 2016.01.13.

 ( 111 ) 188.670

 ( 210 ) M 05 03408

 ( 180 ) 2015.10.20.

 ( 111 ) 188.810

 ( 210 ) M 06 00017
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 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 188.812

 ( 210 ) M 06 00020

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.813

 ( 210 ) M 06 00030

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.814

 ( 210 ) M 06 00029

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.815

 ( 210 ) M 06 00021

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.817

 ( 210 ) M 06 00038

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.818

 ( 210 ) M 06 00040

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.819

 ( 210 ) M 06 00041

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 188.820

 ( 210 ) M 06 00151

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 188.821

 ( 210 ) M 06 00153

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 188.822

 ( 210 ) M 06 00154

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 188.823

 ( 210 ) M 06 00288

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 188.824

 ( 210 ) M 06 00291

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 188.825
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 ( 210 ) M 06 00293

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 188.935

 ( 210 ) M 06 00198

 ( 180 ) 2016.01.20.

 ( 111 ) 188.945

 ( 210 ) M 06 00202

 ( 180 ) 2016.01.20.

 ( 111 ) 188.946

 ( 210 ) M 06 00201

 ( 180 ) 2016.01.20.

 ( 111 ) 188.947

 ( 210 ) M 06 00192

 ( 180 ) 2016.01.20.

 ( 111 ) 188.948

 ( 210 ) M 06 00078

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 188.949

 ( 210 ) M 06 00077

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 188.950

 ( 210 ) M 06 00075

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 188.952

 ( 210 ) M 06 00071

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 188.954

 ( 210 ) M 06 00068

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 188.961

 ( 210 ) M 06 00189

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 188.977

 ( 210 ) M 06 00065

 ( 180 ) 2016.01.06.

 ( 111 ) 188.993

 ( 210 ) M 06 00063

 ( 180 ) 2016.01.06.
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 ( 111 ) 188.994

 ( 210 ) M 06 00061

 ( 180 ) 2016.01.25.

 ( 111 ) 189.003

 ( 210 ) M 06 00184

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 189.004

 ( 210 ) M 06 00177

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 189.006

 ( 210 ) M 06 00060

 ( 180 ) 2016.01.06.

 ( 111 ) 189.007

 ( 210 ) M 06 00059

 ( 180 ) 2016.01.06.

 ( 111 ) 189.039

 ( 210 ) M 06 00191

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 189.051

 ( 210 ) M 06 00312

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 189.052

 ( 210 ) M 06 00313

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 189.053

 ( 210 ) M 06 00314

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 189.054

 ( 210 ) M 06 00315

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 189.069

 ( 210 ) M 06 00024

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 189.082

 ( 210 ) M 06 00294

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 189.084

 ( 210 ) M 06 00282

 ( 180 ) 2016.01.30.
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 ( 111 ) 189.085

 ( 210 ) M 06 00284

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 189.086

 ( 210 ) M 06 00278

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 189.092

 ( 210 ) M 06 00149

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 189.098

 ( 210 ) M 06 00069

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 189.148

 ( 210 ) M 06 00002

 ( 180 ) 2016.01.02.

 ( 111 ) 189.149

 ( 210 ) M 06 00123

 ( 180 ) 2016.01.13.

 ( 111 ) 189.150

 ( 210 ) M 06 00125

 ( 180 ) 2016.01.13.

 ( 111 ) 189.151

 ( 210 ) M 06 00128

 ( 180 ) 2016.01.13.

 ( 111 ) 189.152

 ( 210 ) M 06 00129

 ( 180 ) 2016.01.13.

 ( 111 ) 189.153

 ( 210 ) M 06 00130

 ( 180 ) 2016.01.13.

 ( 111 ) 189.154

 ( 210 ) M 06 00251

 ( 180 ) 2016.01.26.

 ( 111 ) 189.270

 ( 210 ) M 06 00062

 ( 180 ) 2016.01.06.

 ( 111 ) 189.389

 ( 210 ) M 06 00268
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 ( 180 ) 2016.01.27.

 ( 111 ) 189.396

 ( 210 ) M 06 00142

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.398

 ( 210 ) M 06 00143

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.399

 ( 210 ) M 06 00133

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.404

 ( 210 ) M 06 00141

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.405

 ( 210 ) M 06 00135

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.408

 ( 210 ) M 06 00137

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.409

 ( 210 ) M 06 00138

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.412

 ( 210 ) M 06 00277

 ( 180 ) 2016.01.27.

 ( 111 ) 189.416

 ( 210 ) M 06 00136

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.456

 ( 210 ) M 06 00182

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 189.457

 ( 210 ) M 06 00183

 ( 180 ) 2016.01.19.

 ( 111 ) 189.545

 ( 210 ) M 06 00300

 ( 180 ) 2016.01.31.

 ( 111 ) 189.566
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 ( 210 ) M 06 00119

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 189.658

 ( 210 ) M 06 00112

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 189.661

 ( 210 ) M 06 00108

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 189.664

 ( 210 ) M 06 00122

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 189.669

 ( 210 ) M 06 00120

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 189.670

 ( 210 ) M 05 03998

 ( 180 ) 2016.01.09.

 ( 111 ) 189.723

 ( 210 ) M 06 00009

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 189.728

 ( 210 ) M 06 00007

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 189.732

 ( 210 ) M 06 00010

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 189.738

 ( 210 ) M 06 00006

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 189.742

 ( 210 ) M 06 00016

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 189.745

 ( 210 ) M 06 00139

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 189.747

 ( 210 ) M 06 00275

 ( 180 ) 2016.01.27.
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 ( 111 ) 189.760

 ( 210 ) M 06 00256

 ( 180 ) 2016.01.26.

 ( 111 ) 189.761

 ( 210 ) M 06 00257

 ( 180 ) 2016.01.26.

 ( 111 ) 190.054

 ( 210 ) M 06 00247

 ( 180 ) 2016.01.25.

 ( 111 ) 190.055

 ( 210 ) M 06 00246

 ( 180 ) 2016.01.25.

 ( 111 ) 190.065

 ( 210 ) M 06 00121

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 190.067

 ( 210 ) M 06 00118

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 190.070

 ( 210 ) M 06 00117

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 190.072

 ( 210 ) M 06 00111

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 190.123

 ( 210 ) M 06 00012

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 190.128

 ( 210 ) M 06 00011

 ( 180 ) 2016.01.03.

 ( 111 ) 190.145

 ( 210 ) M 06 00140

 ( 180 ) 2016.01.16.

 ( 111 ) 190.691

 ( 210 ) M 06 00264

 ( 180 ) 2016.01.27.

 ( 111 ) 191.551

 ( 210 ) M 06 00227

 ( 180 ) 2016.01.24.
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 ( 111 ) 191.575

 ( 210 ) M 06 00039

 ( 180 ) 2016.01.04.

 ( 111 ) 191.678

 ( 210 ) M 06 00092

 ( 180 ) 2016.01.10.

 ( 111 ) 191.692

 ( 210 ) M 06 00206

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 191.707

 ( 210 ) M 06 00261

 ( 180 ) 2016.01.26.

 ( 111 ) 191.806

 ( 210 ) M 06 00152

 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 191.817

 ( 210 ) M 06 00286

 ( 180 ) 2016.01.30.

 ( 111 ) 191.957

 ( 210 ) M 06 00234

 ( 180 ) 2016.01.24.

 ( 111 ) 192.212

 ( 210 ) M 06 00224

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 193.335

 ( 210 ) M 06 00266

 ( 180 ) 2016.01.27.

 ( 111 ) 193.336

 ( 210 ) M 06 00267

 ( 180 ) 2016.01.27.

 ( 111 ) 193.975

 ( 210 ) M 06 00109

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 194.563

 ( 210 ) M 06 00225

 ( 180 ) 2016.01.23.

 ( 111 ) 195.419

 ( 210 ) M 06 00157
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 ( 180 ) 2016.01.17.

 ( 111 ) 197.551

 ( 210 ) M 06 00116

 ( 180 ) 2016.01.12.

 ( 111 ) 198.062

 ( 210 ) M 06 00161

 ( 180 ) 2016.01.18.

A rovat 167 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 200.023

 ( 732 ) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos, Athens (GR)

 ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 ) 213.055

 ( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 140.191

 ( 732 ) MOTOR-PRESSE BUDAPEST Kft. "v.a.", Budapest (HU)

 ( 740 ) Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.416

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

 ( 111 )  119.090

 ( 732 )  Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag, Stenungsund (SE)

 ( 111 )  119.210

 ( 732 )  The Rotel Co. Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  119.219

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (Audio-Technica Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  119.223

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  125.950

 ( 732 )  AGRO-CHEMIE Növényvédőszer Gyártó, Értékesítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.189

 ( 732 )  The Gideons International, Nashville, Tennessee (US)

 ( 111 )  145.678

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

 ( 111 )  145.703

 ( 732 )  Zhejiang Native Produce & Animal By-Products I/E Group Corporation, Hangzhou (CN)

 ( 111 )  145.727

 ( 732 )  BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O., Warsaw (PL)

 ( 111 )  147.535

 ( 732 )  KYOCERA CORPORATION, Kyoto (JP)

 ( 111 )  147.586

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

 ( 111 )  149.510

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  149.513

 ( 732 )  Citibank N.A., New York, New York (US)

 ( 111 )  149.571

 ( 732 )  Plasti-Kote Co., Inc., Medina, Ohio (US)

 ( 111 )  149.745

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 111 )  149.750
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 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 111 )  149.880

 ( 732 )  Citibank N.A., New York, New York (US)

 ( 111 )  149.892

 ( 732 )  PUSZTA-GUT Wild- und Geflügel- Handelsgesellschaft mbH, Rahden (DE)

 ( 111 )  151.388

 ( 732 )  SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  151.428

 ( 732 )  CONSTRUCT A&D PLUS, s.r.o., Brno (CZ)

 ( 111 )  151.519

 ( 732 )  Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  151.554

 ( 732 )  OLD NAVY (ITM) INC., San Francisco (US)

 ( 111 )  151.693

 ( 732 )  Lelki Egészségvédő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  151.857

 ( 732 )  MADAUS GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  152.050

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  152.687

 ( 732 )  OLD NAVY (ITM) INC., San Francisco (US)

 ( 111 )  153.624

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Municipio Playa, Ciudad de La Habana (CU)

 ( 111 )  153.659

 ( 732 )  GILBARCO Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Greensboro, North Carolina (US)

 ( 111 )  155.655

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Municipio Playa, Ciudad de La Habana (CU)

 ( 111 )  187.560

 ( 732 )  Hearst Central Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.960

 ( 732 )  Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.087

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  189.368

 ( 732 )  Csutorás Ferenc, Eger (HU)
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 ( 111 )  189.541

 ( 732 )  Quattroplast Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.800

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.801

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.832

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.633

 ( 732 )  Bridgestone Corporation (Japán törvényei szerint működő vállalat), Tokyo (JP)

 ( 111 )  190.635

 ( 732 )  Bridgestone Corporation (Japán törvényei szerint működő vállalat), Tokyo (JP)

 ( 111 )  191.132

 ( 732 )  Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.369

 ( 732 )  DIAMOND 99 Kft., Gyömrő (HU)

 ( 111 )  191.425

 ( 732 )  PROPHARMATECH Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Kft., Eger (HU)

 ( 111 )  191.441

 ( 732 )  PROPHARMATECH Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Kft., Eger (HU)

 ( 111 )  191.586

 ( 732 )  Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.625

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.626

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.629

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.630

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.631

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.632

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  191.753

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

 ( 111 )  191.783

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

 ( 111 )  191.787

 ( 732 )  ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

 ( 111 )  191.911

 ( 732 )  Farkas Károly, Pécs (HU)

 ( 111 )  191.945

 ( 732 )  CREATON South-East Europe Kft., Lenti (HU)

 ( 111 )  192.105

 ( 732 )  Telenor ASA, Fornebu (NO)

 ( 111 )  192.858

 ( 732 )  Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), New York, New York (US)

 ( 111 )  192.892

 ( 732 )  Domokos Gábor, Budapest (HU)

 Várkonyi Péter, Budaörs (HU)

 ( 111 )  193.229

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.230

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.231

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.232

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.233

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.337

 ( 732 )  Kecskeméti Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.482

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  198.788

 ( 732 )  E.I. Du Pont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)

A rovat 67 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  118.655

 ( 732 )  Hanes IP Europe S.a.r.l., Bertrange (LU)

 ( 111 )  146.387

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.003

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.388

 ( 732 )  SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  151.668

 ( 732 )  LEO Pharma A/S, Ballerup (DK)

 ( 111 )  153.101

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.074

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  159.514

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  162.439

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.527

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.575

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.239

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  164.240

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  165.061

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  165.149

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  165.150

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)
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 ( 111 )  165.152

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  165.153

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  165.530

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  166.973

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.663

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  167.673

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  167.674

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  169.421

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  174.500

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  177.075

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  177.110

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.111

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.478

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  179.195

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.196

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.476

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.544

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  183.819

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.811

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.369

 ( 732 )  DIAMOND 99 Kft., Gyömrő (HU)

 ( 111 )  191.911

 ( 732 )  Farkas Károly, Pécs (HU)

 ( 111 )  192.831

 ( 732 )  "PRESTIGE-96" AD, Veliko Tarnovo (BG)

 ( 111 )  193.686

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

 ( 111 )  193.994

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

 ( 111 )  193.995

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

 ( 111 )  194.009

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

 ( 111 )  194.013

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

 ( 111 )  194.017

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

 ( 111 )  194.018

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

 ( 111 )  194.019

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

 ( 111 )  194.020

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

 ( 111 )  194.172

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

 ( 111 )  194.173

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

 ( 111 )  194.174

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

 ( 111 )  194.175
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 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.498

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

 ( 111 )  194.695

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

 ( 111 )  198.699

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.313

 ( 732 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  201.074

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.075

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.267

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.598

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.599

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.640

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.577

 ( 732 )  Golden Stone DOO, Kaniza (RS)

 ( 111 )  205.174

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  205.180

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  205.498

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.974

 ( 732 )  Makra Tamás, Érd (HU)

 ( 111 )  208.010

 ( 732 )  Makra Tamás, Érd (HU)

 ( 111 )  208.367

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)
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 ( 111 )  208.598

 ( 732 )  Bluesun Consumer Brands, S.L., C/Vilassar, n 5, Mataró-Barcelona (ES)

 ( 111 )  208.760

 ( 732 )  Bluesun Consumer Brands, S.L., C/Vilassar, n 5, Mataró-Barcelona (ES)

 ( 111 )  209.928

 ( 732 )  EXTRÉM Élményajándékok Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.995

 ( 732 )  Makra Tamás, Érd (HU)

 ( 111 )  211.496

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

 ( 111 )  212.198

 ( 732 )  Starbucks Corporation, Seattle (US)

 ( 111 )  212.710

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  217.605

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  151.875

 ( 732 )  MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED, Tokyo (JP)

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

 ( 111 )  151.876

 ( 732 )  MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED, Tokyo (JP)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  153.659

 ( 732 )  GILBARCO Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Greensboro, North Carolina (US)

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

 ( 111 )  192.705

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 111 )  192.707

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  199.607
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 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen

 ( 111 )  202.273

 ( 732 )  "Globál Sport" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 111 )  211.138

 ( 732 )  Iamerican LLC, West Palm Beach (US)

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

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  145.459

 ( 732 )  Ed. HAAS Hungaria Élelmiszeripari Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  151.875

 ( 732 )  MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED, Tokyo (JP)

 ( 111 )  151.876

 ( 732 )  MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED, Tokyo (JP)

 ( 111 )  153.659

 ( 732 )  GILBARCO Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Greensboro, North Carolina (US)

 ( 111 )  178.624

 ( 732 )  MOGÉP Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  189.813

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.814

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.821

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.822

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.823

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  189.824

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.015

 ( 732 )  Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.533

 ( 732 )  Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítő Kft., Gic (HU)

 ( 111 )  190.542

 ( 732 )  Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítő Kft., Gic (HU)

 ( 111 )  191.011

 ( 732 )  Hajdúsági Sütödék Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  191.571

 ( 732 )  Gici Tej- Tejtermék Feldolgozó és Értékesítő Kft., Gic (HU)

 ( 111 )  192.705

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  192.707

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  198.211

 ( 732 )  Eurodent-Aqua Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  199.318

 ( 732 )  Győri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Győr (HU)

 ( 111 )  199.319

 ( 732 )  Győri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Győr (HU)

 ( 111 )  199.607

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  202.273

 ( 732 )  "Globál Sport" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

A rovat 23 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  119.219

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (Audio-Technica Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  125.950

 ( 732 )  AGRO-CHEMIE Növényvédőszer Gyártó, Értékesítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  143.522

 ( 732 )  Intervet Inc., Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  149.513

 ( 732 )  Citibank N.A., New York, New York (US)

 ( 111 )  149.880

 ( 732 )  Citibank N.A., New York, New York (US)

 ( 111 )  151.693

 ( 732 )  Lelki Egészségvédő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  151.747

 ( 732 )  Tesco Stores Limited, Welwyn Garden City (GB)

 ( 111 )  153.624

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Municipio Playa, Ciudad de La Habana (CU)

 ( 111 )  153.639

 ( 732 )  TESCO STORES LIMITED,, Welwyn Garden City (GB)

 ( 111 )  155.619

 ( 732 )  TESCO STORES LIMITED,, Welwyn Garden City (GB)

 ( 111 )  155.655

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Municipio Playa, Ciudad de La Habana (CU)

 ( 111 )  156.758

 ( 732 )  TESCO STORES LIMITED,, Welwyn Garden City (GB)

 ( 111 )  162.479

 ( 732 )  Tesco Stores Limited, Welwyn Garden City (GB)

 ( 111 )  189.087

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  190.463

 ( 732 )  GÓJ Motoros Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.586

 ( 732 )  Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.482

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  199.313

 ( 732 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés
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 ( 111 )  192.585

 ( 732 )  Branko Holding Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 16 02301

 ( 731 )  CONCERT AND SHOW KFT, Szentendre (HU)

 ( 210 )  M 16 02302

 ( 731 )  CONCERT AND SHOW KFT, Szentendre (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 15 03642

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

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

 ( 210 )  M 16 01684

 ( 731 )  Vasuta Gábor, Budapest (HU)

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 14 02356

 ( 731 )  Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

 ( 210 )  M 14 02357

 ( 731 )  Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

 ( 210 )  M 16 00328

 ( 731 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 01861

 ( 731 )  Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gábor jogtanácsos, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 16 02228

 ( 731 )  LifeTime Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 16 02739

 ( 731 )  Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 96 00795

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 95 02969

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 96 00796

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 99 02050

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 01 04948

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 02 00962

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 02 00957

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 02 03242

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 02 03243

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 03 01877

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 03 01878

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 03 02593

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 04 01979

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 04 00937

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 04 03039

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 06 03158

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 07 00597

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 07 00595

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 07 00701

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 07 00702

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 07 04116

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

 ( 210 )  M 08 00498

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 08 01392

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 00448

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 01566

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 01506

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 02222

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 03373

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 03169

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 03170

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 10 00140

 ( 731 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 00953

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 10 00954

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 02437

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 09 01608

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 10 01836

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 10 02267

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

M1976



 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 11 01864

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 11 03176

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 12 02061

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 12 02063

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 12 04028

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 11 04146

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 11 04149

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 14 00155

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 15 00562

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 15 00815

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 210 )  M 15 00814

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs jogtanácsos, Budapest

A rovat 48 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  879.370

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  975.808

  
( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.071.249

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.141.428

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 39

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.218.217

 ( 541 )  LOVE REPUBLIC

 ( 511 )  3, 9, 14, 16, 18, 25, 35

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016
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 ( 111 )  1.218.458

 ( 541 )  KITO-KIT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.242.759

 ( 541 )  MULTIPROTEC

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.245.023

 ( 541 )  BEFREE MAN

 ( 511 )  3, 9, 14, 16, 18, 25-26, 35

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.252.782

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 32

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.278.195

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.280.233

 ( 541 )  Collamin

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.300.049

 ( 541 )  PASS3

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016
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 ( 111 )  1.300.085

  ( 546 )

 ( 511 )  2, 5

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.104

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.156

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11, 35

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.165

 ( 541 )  LA CROIX SAINT-ROC

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.212

  
( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.246

  ( 546 )

 ( 511 )  35-37

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.341

 ( 541 )  FINALTERM

 ( 511 )  1, 17, 19

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.346
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( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.361

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.405

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.425

  ( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.515

 ( 541 )  MAKE UP YOUR STYLE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.525

 ( 541 )  FLECKOLINO

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.597

  ( 546 )

 ( 511 )  1-2, 11, 19, 21, 35-37, 39, 42

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016
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 ( 111 )  1.300.615

 ( 541 )  Gambit

 ( 511 )  1-11, 16-17, 20, 25, 27

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.622

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18, 25, 28, 35-36, 38, 42, 45

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.722

 ( 541 )  CHAMPAGNE POP

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.816

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.847

 ( 541 )  B & H

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.851

 ( 541 )  SPORT IS WHAT YOU MAKE OF IT

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.881

 ( 541 )  DIOSVEN

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.882

 ( 541 )  EREVIT

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W225



 ( 111 )  1.300.883

 ( 541 )  SymbioLac

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.300.964

 ( 541 )  TEXCUBE

 ( 511 )  18, 25, 40

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.301.045

 ( 541 )  LA PAUSA

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25, 41

 ( 580 )  2016.06.30.

 ( 450 )  GAZ 25/2016

 ( 111 )  1.301.058

 ( 541 )  GENESIS

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.059

 ( 541 )  GENESIS

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.085

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.119

 ( 541 )  GIFTER

 ( 511 )  35, 44

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.147

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 37

 ( 580 )  2016.07.07.
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 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.153

 ( 541 )  GENESIS

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.154

 ( 541 )  Kimple

 ( 511 )  12, 19, 28

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.162

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 35, 37, 40

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.163

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.189

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.213

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.214

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W227



  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.259

 ( 541 )  FFITTECH

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.262

 ( 541 )  LAWSOME PERSPECTIVES

 ( 511 )  35, 41, 45

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.263

 ( 541 )  LAAAAAAAWSOME!

 ( 511 )  35, 41, 45

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.275

 ( 541 )  PURLIT

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.276

 ( 541 )  PUREX

 ( 511 )  17, 19

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.277

 ( 541 )  Polychem Systems

 ( 511 )  1, 16-17

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.296

 ( 541 )  ROTICOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016
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 ( 111 )  1.301.314

 ( 541 )  JCB DEBIT

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.366

 ( 541 )  OZPIRA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.367

 ( 541 )  OZAPIRA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.393

 ( 541 )  COCO

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.396

 ( 541 )  PSAV

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.434

 ( 541 )  CHROMOS-SVJETLOST ULTRA

 ( 511 )  2, 19, 35

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.445

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.451

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016
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 ( 111 )  1.301.498

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.652

 ( 541 )  NUTRIFIER

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.682

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.726

 ( 541 )  GEROCILAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.753

  

( 546 )

 ( 511 )  38, 42

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.784

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.824

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016
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 ( 111 )  1.301.844

 ( 541 )  PROBUBAS

 ( 511 )  6, 12, 37, 39, 42

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.846

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5, 29-32, 43

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.851

 ( 541 )  SOLITON

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.907

  
( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.301.961

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 30

 ( 580 )  2016.07.07.

 ( 450 )  GAZ 26/2016

 ( 111 )  1.302.069

 ( 541 )  VIZOPT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.146

 ( 541 )  SUPRAFIX

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.147

 ( 541 )  MAX SPLITZ

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016
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 ( 111 )  1.302.172

 ( 541 )  DOSPAX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.213

 ( 541 )  COSYRAM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.226

 ( 541 )  BRAY/KMÜLLER

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.317

 ( 541 )  IDHIFA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.349

 ( 541 )  PIERRE CARDIN

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.369

 ( 541 )  MEEST

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.452

 ( 541 )  MEEST

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.460

 ( 541 )  DYNA-TUSKER-IMMUNITY

 ( 511 )  9, 18, 24-25

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.499
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 ( 541 )  SOFTIP

 ( 511 )  9, 16, 35, 41-42

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.536

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.644

 ( 541 )  CLOUDCOVER

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.650

 ( 541 )  KREMLYOVSKAYA

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.674

 ( 541 )  NORELEM

 ( 511 )  1, 4, 6-9, 17, 20, 42

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.721

 ( 541 )  OZMUNE

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.738

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016
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 ( 111 )  1.302.752

 ( 541 )  ALTRO RELIANCE

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.779

 ( 541 )  GENESIS

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.302.880

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

 ( 111 )  1.303.071

 ( 541 )  OZEVICA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.07.14.

 ( 450 )  GAZ 27/2016

A rovat 98 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  402.452

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  650.181

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  820.297

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.125.980

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.154.809

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.206.816

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.242.077

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.252.084

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.255.809

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.288.864

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.288.867

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.288.964

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.288.982

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.039

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.127

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.218

 ( 151 )  2016.09.16.
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 ( 111 )  1.289.224

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.235

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.257

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.265

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.573

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.662

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.691

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.720

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.821

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.834

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.909

 ( 151 )  2016.09.16.

 ( 111 )  1.289.986

 ( 151 )  2016.09.16.

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 
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