
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.924

 ( 151 )  2016.07.22.

 ( 210 )  M 13 02856

 ( 220 )  2013.10.02.

 ( 732 )  MAHART Magyar Hajózási Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kratochwill György, Budapest

 ( 541 )  MAHART

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; kereskedelmi vagy fejlesztési célú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú tanácskozások szervezése; marketing, piackutatás; hajózási ügynöki tevékenység;

 piaci tanulmányok.

  36    Ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete.

  37    Építkezések felügyelete (irányítás).

 39    Áruk csomagolása, áruk raktározása, szállítása, folyami szállítás, fuvarozás uszállyal; fuvarozás; hajózási

szolgáltatás; kikötői szolgáltatás; sétahajó szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökségek;

 szállítmányozás; személyszállítás; kikötői rendeltetésű ingatlanok fejlesztése.

 41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

 hajózással kapcsolatos közérdekű dokumentációk gyűjtése, rendezése.

 ( 111 )  218.957

 ( 151 )  2016.07.28.

 ( 210 )  M 15 02292

 ( 220 )  2015.08.26.

 ( 732 )  GIO-STAR Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

 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).

 ( 111 )  219.426

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 00996

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Pécsi Vasutas Sportkör, Pécs (HU)

 ( 541 )  Pécs-Harkány Országúti Futóverseny

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  219.427

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 02564
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 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.428

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 02563

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Biggeorge

 ( 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 )  219.429

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03576

 ( 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 )  219.430

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03578

 ( 220 )  2015.11.26.

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

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Feldolgozott, fagyasztott zöldségek és zöldségkrémek.

 ( 111 )  219.431

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03580

 ( 220 )  2015.11.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Feldolgozott, fagyasztott zöldségek zöldségkrémek.

 ( 111 )  219.432

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03581

 ( 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 )  219.433

 ( 151 )  2016.09.28.

 ( 210 )  M 15 03803

 ( 220 )  2015.12.17.

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

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  219.434

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 15 03812

 ( 220 )  2015.12.20.

 ( 732 )  Magony Richárd, Pécs (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INVESTRAIGHT

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (üzletszervezés,

üzletvezetési tanácsadás); szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; gazdasági előrejelzések; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás; árösszevetési szolgáltatások;

önköltség-elemzés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési konzultáció; eladási, értékesítési promóciók; kereskedelmi

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás); üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; visszatérítési programok üzleti irányítása

harmadik felek számára; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetésitanácsadási szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 36    Pénzügyi elemzések; finanszírozási szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák [ingatlanok] bérlete;

 pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás.

 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 )  219.435

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 15 03813

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  Linczenbold Máté, Nagykálló (HU)

  

( 546 )

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

 és más készítmények italokhoz.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  219.436

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00036

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Smartads.hu Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.438

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00261

 ( 220 )  2016.01.28.

 ( 732 )  Illyés Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pelyhe Szilárd, 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.439

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00263

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Dr. Kántor Mónika, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  BORHÓBORT

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási célú bemutatók

rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási

célú fesztiválok rendezése; oktatások szervezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási célokra]; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
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borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); mezőgazdasági ágazattal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; tanfolyamok szervezése,

tartása; tanfolyamszervezés turisták számára; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; csapatépítés (oktatás) bentlakásos tanfolyamok; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;

 oktatási célú hang- és videofelvételek készítése.

 ( 111 )  219.440

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00266

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)

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

 ( 541 )  CIB Előminősítő Szolgáltatás

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai szolgáltatások; költség-ár analízis;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari ügyvitelhez/ügyvezetéshez (menedzsment számára); könyvelés; üzleti

információ; üzleti információ és tanácsadás fogyasztók részére; marketing szolgáltatások; gazdasági előrejelzés;

információk számítógépes adatbázisba való gyűjtése; üzleti tájékoztatás; adatkeresés komputeres adatok között

(mások számára); piackutatás; üzleti vizsgálatok/kutatások; ár-összehasonlító szolgáltatások;

üzletvezetési/ügyvezetési és szervezési tanácsadás (konzultáció); üzletszervezési tanácsadás; tanácsadás üzleti

menedzsment számára; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; számlakivonatok

 összeállítása; marketing tanulmányok; árverési (aukciós) szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat.

 36    Pénzügyek (banki szolgáltatások); biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; banki

ügyletek; pénzügyi ügyvezetés (menedzsment); pénzügyi analízis; alkuszi/ügynöki szolgáltatások; pénzügyi

tanácsadás; befektetési alapok; telebank szolgáltatások; pénzügyi információ; tőkebefektetések; értékpapír

kereskedelem; valutaváltással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi elszámoló házak szolgáltatásai; tőzsdei

árfolyamjegyzés; gyűjtések szervezése; bankkártya szolgáltatások; hitelkártya szolgáltatások; takarékpénztár

szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi értékelés (biztosítás, pénzügyek, ingatlan); elektronikus

 pénzátutalási szolgáltatások.

 ( 111 )  219.441

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00268

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Szántó Éva, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, könyvek, folyóiratok.

  41    Oktatás.

  44    Táplálkozással és egészséges életmód tanácsadás.

 ( 111 )  219.442

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00277

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  219.443

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00390

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Iso Whey Zero

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők.

  29    Tejes italok, főként tejet tartalmazó.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.444

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00516

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  TITÁN 96 SERVICE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  219.445

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00597

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Force Aliz Anikó, Hajdúszoboszló (HU)
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 ( 740 )  Konkoly Tünde, Hajdúszoboszló

 ( 541 )  ALIZETICS

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; egészségvédő klubok szolgáltatásai;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés

(szemléltetés); könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk; on-line, nem letölthető videók biztosítása; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés;, személyes edzői szolgáltatások (fitnesz); szövegek kiadása (nem

reklámcélú); szövegek kiadása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek

 szervezése.

 ( 111 )  219.454

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03085

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Békéscsabai Médiacentrum Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); televíziós műsorok reklámozása és promóciója.

  41    Televíziós műsorok gyártása, sugárzása.

  42    Televíziós műsorokhoz és audiovizuális tartalmakhoz kapcsolódó weboldalak üzemeltetése.

 ( 111 )  219.455

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03584

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Plaza Fitness Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Halmos András, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportlétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  219.457

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03700

 ( 220 )  2015.12.08.

 ( 732 )  E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veér Ádám György, 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); energia (villamos-); éghető gáz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

 harmadik fél számára.

 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); energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása

 mérnöki munkákkal kapcsolatban; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  219.458

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03701

 ( 220 )  2015.12.08.

 ( 732 )  E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veér Ádám György, Budapest

 ( 541 )  E2 Hungary

 ( 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); energia (villamos-); éghető gáz.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

 harmadik fél számára.

 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); energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása

 mérnöki munkákkal kapcsolatban; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  219.459

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03807

 ( 220 )  2015.12.18.

 ( 732 )  Váci Corner Offices Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

 reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámügynökségek;szabadtéri hirdetés.

  36    Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák, ingatlanok bérlete.

 37    Bútorok karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;építés; épületek tisztítása; felvonók

felszerelése, javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és

 javítása.

 ( 111 )  219.460

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03814

 ( 220 )  2015.12.20.

 ( 732 )  Cleartex Kft., Budaörs (HU)
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 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALUTREND

 ( 511 )  27    Lábtörlők, alusínes lábtörlők, kefés alusínes lábtörlők, bordás gumis alusínes lábtörlők, textiles alusínes

lábtörlők, logós alusínes lábtörlők; szőnyegek, gyékények, linóleumok és más padlóburkoló termékek; tapéták

 (szövetből készültek kivételével).

  35    Reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; szabadtéri hirdetés.

  37    Lábtörlők telepítése, karbantartása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése; vegytisztítás; fertőtlenítés.

 ( 111 )  219.461

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03815

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  Havas Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

  18    Bőrruházat; bőrök és műbőrök.

  24    Textíliák, textil garnitúra.

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

 ( 111 )  219.462

 ( 151 )  2016.10.06.

 ( 210 )  M 15 03073

 ( 220 )  2015.11.11.

 ( 732 )  COP RENDSZERTECHNIKA Kft., Pomáz (HU)

 ( 541 )  REZSIFELEJTŐ

 ( 511 )  9    Napelemek; inverterek, áramirányítók(elektromosság).

  11    Hőszivattyúk; hőcserélők, nem géprészek; hővisszanyerő berendezések; hőtárolók.

  35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

 42    Építészeti szolgáltatások; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

 kapcsolatban; energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 111 )  219.463

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00041

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 )  Prépost

 ( 511 )   32    Sörök, világos- vagy porter sör, alkoholmentes sör, malátasör.

 ( 111 )  219.464

 ( 151 )  2016.10.07.

 ( 210 )  M 16 00029
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 ( 220 )  2016.01.06.

 ( 732 )  Schläfer Norbert, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    LED-lámpák, búvárlámpák, vadászlámpák, barlangászlámpák, extrém sport lámpák.

 35    LED-lámpák, búvárlámpák, vadászlámpák, barlangászlámpák, extrém sport lámpák kiskereskedelme,

 webáruházas internetes kereskedelme.

 37    LED-lámpák, búvárlámpák, vadászlámpák, barlangászlámpák, extrém sport lámpák szervizelése, szerelése,

 javítása.

 ( 111 )  219.465

 ( 151 )  2016.10.07.

 ( 210 )  M 16 00037

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Harsányi Zsolt, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ébresztőórák, ékszerek, elektromos órák, időmérő eszközök, karórák, kronográfok (órák), óradobozok,

 óratokok, órák, órák (faliórák), óraszerkezetek, óraművek, óraszíjak, óratokok, stopper órák.

 ( 111 )  219.466

 ( 151 )  2016.10.07.

 ( 210 )  M 16 00039

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Fazekas Norbert 100%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatgyűjtés adatgyűjtési szolgáltatások; számítógépes

adatbázisban levő adatok összehasonlítása; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

adatok összeállítása [mások számára]; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; üzleti adatok gyűjtése;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallás előkészítő szolgáltatások; adóbevallások elkészítése és

konzultációs szolgáltatások; adózással kapcsolatos iratok elkészítése; fénymásolás; fénymásolási szolgáltatások;

iratmásolás [fénymásolási szolgáltatások]; szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; reklámhely biztosítása

elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos

információ gyűjtése; reklámozási információk biztosítása; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása;

információ adatbankokban történő összegyűjtése és rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba

gyűjtése; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; információkérések kezelésével kapcsolatos

irodai szolgáltatások; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; információk

gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi

információk összeállítása; kereskedelmi információk gyűjtése; számítógépesített üzleti információfeldolgozási

szolgáltatások; üzleti információ összeállítása; üzleti információk gyűjtése; üzleti statisztikai információk

kidolgozása, szerkesztése; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
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marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; szakmai önéletrajz írása mások számára; szakmai vállalkozások

 üzletvitelével kapcsolatos értékelések; számítógépesített szövegszerkesztés.

 36    Pénzügyekhez kapcsolódó szakmai konzultációs szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; ingatlanokkal

kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása; visszatérítések pénzügyi

 kezelése harmadik felek számára.

 38    Számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő információhoz való

 hozzáférés biztosítása; adathálózatok révén történő információkhoz való hozzáférés biztosítása.

 ( 111 )  219.467

 ( 151 )  2016.10.07.

 ( 210 )  M 16 00042

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  Mitra-Pont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUTTERINE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; gyógyászati készítmények; étrend kiegészítők; tápszerek gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

 használatra; élelmi rostok; hashajtók; zsírok gyógyászati használatra.

  29    Tejtermékek; margarinok.

 ( 111 )  219.468

 ( 151 )  2016.10.07.

 ( 210 )  M 16 00043

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Dr. Spisák Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Könyvek, kozmetikai cikkek, élelmiszerek, alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, édességek,

 sütemények, ruházati termékek, ékszerek, CD-k, DVD-k forgalmazása, ezzel kapcsolatos reklámtevékenység.

  36    Jótékonysági szolgáltatások, jótékonysági gyűjtések.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.469

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03669

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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 )  219.470

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03792

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Könyvmolyképző Kiadó Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Lele József, Szeged

  

( 546 )

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  219.471

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03673

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIZON

 ( 511 ) 5    Rovarirtó szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó

 szerek (herbicidek); rovarirtó szerek; inszekticidek.

 ( 111 )  219.472

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03681

 ( 220 )  2015.12.10.

 ( 732 )  Brains Studio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online aukciós rendszer és digitális piactér.

 ( 111 )  219.486

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00016

 ( 220 )  2016.01.04.
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 ( 732 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  PERHYDRAL

 ( 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).

 ( 111 )  219.487

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00015

 ( 220 )  2016.01.04.

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

 ( 541 )  PROGRAM F

 ( 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).

 ( 111 )  219.488

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00009

 ( 220 )  2016.01.05.

 ( 732 )  Schäfer Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi Judit, 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).

 ( 111 )  219.489

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00012

 ( 220 )  2016.01.04.

 ( 732 )  Bagó Béla 100%, Mohács (HU)

 ( 541 )  Mohácsi Busóvér

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

 ( 111 )  219.490

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00023

 ( 220 )  2016.01.06.
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 ( 732 )  GREMON SYSTEM Zrt., Balástya (HU)

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

 ( 541 )  TRUTINA

 ( 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).

9    Adatbázisok; adathordozók; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; adatfeldolgozó programok; mobil

adatgyűjtők; adatfeldolgozó berendezések; adattároló eszközök; elektronikusan rögzített adatok; adatkijelző

terminálok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adatkezelésre használt számítógépek; adatfeldolgozó berendezések

és tartozékaik (elektromos és mechanikus); érzékelők és detektorok; elektromos érzékelők, szenzorok; levegő

hőmérséklet érzékelők, szenzorok, nedvességérzékelő szenzorok; súlymérő szenzorok; mérőeszközök,

mérőműszerek; mérőszenzorok; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozó készülékek; rögzített

tartalmak; adagolandó mennyiségeket mérő folyadékadagoló eszközök; súlymérő berendezések; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; számítógépes programok, szoftverek,

szoftveralkalmazások; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására;

számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; digitális tartalomszolgáltató rendszerek; kül- és beltéri

kijelző rendszerek; csengők (riasztóberendezések); detektorok; elektronikus jeladók; ellenőrző-berendezések,

elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; érintkezők (elektromos); felügyeleti műszerek,

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,

 mérőműszerek; modemek; relék, elektromos; riasztók; készülékházak mérőberendezésekhez.

 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).

 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 betűrendszerinti

 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 )  219.491

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00024

 ( 220 )  2016.01.06.

 ( 732 )  GREMON SYSTEM Zrt., Balástya (HU)

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

 ( 541 )  GREMON

 ( 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).

9    Adatbázisok; adathordozók; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; adatfeldolgozó programok; mobil

adatgyűjtők; adatfeldolgozó berendezések; adattároló eszközök; elektronikusan rögzített adatok; adatkijelző

terminálok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adatkezelésre használt számítógépek; adatfeldolgozó berendezések

és tartozékaik (elektromos és mechanikus); érzékelők és detektorok; elektromos érzékelők, szenzorok; levegő

hőmérséklet érzékelők, szenzorok, nedvességérzékelő szenzorok; súlymérő szenzorok; mérőeszközök,

mérőműszerek; mérőszenzorok; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozó készülékek; rögzített
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tartalmak; adagolandó mennyiségeket mérő folyadékadagoló eszközök; súlymérő berendezések; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; számítógépes programok, szoftverek,

szoftveralkalmazások; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására;

számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; digitális tartalomszolgáltató rendszerek; kül- és beltéri

kijelző rendszerek; csengők (riasztóberendezések); detektorok; elektronikus jeladók; ellenőrző-berendezések,

elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; érintkezők (elektromos); felügyeleti műszerek,

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,

mérőműszerek; modemek; relék, elektromos; riasztók; készülékházak mérőberendezésekhez; időmérő

 berendezések (órák és karórák kivételével).

 31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; nyers gabonamagvak; maláta és

feldolgozatlan gabonafélék; magvak [vetőmagvak]; vetőmagok kertészeti célra; szemes gabona; élő állatok,

szervezetek tenyésztéshez; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; magok,

hagymák, csírák növénytermesztéshez; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; természetes gyep;

virágok; magok, hagymák, csírák növénytermesztéshez; fák és erdészeti termékek; növényi maradványok

 (nyersanyag).

 42    Információtechnológiai [it] szolgáltatások, nevezetesen szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és

felszerelések, eszközök bérbeadása; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási

szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás;

adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; automatikus adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mérnöki

kutatás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; otthonfelügyeleti szolgáltatások [felmérés];

tudományos felmérések végzése; természettudományi szolgáltatások; kertészeti vegyi anyagok

biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészettel kapcsolatos biotechnológiai kutatás;

kertészettel, kertműveléssei kapcsolatos kutatás; tudományos elemzés; vegyszerekkel kapcsolatos tudományos

 információk szolgáltatása; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 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 )  219.492

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03677

 ( 220 )  2015.12.10.

 ( 732 )  Gera-Király Anita, Dunaharaszti (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási készítmények.

  35    Kozmetikumok kis- és nagykereskedelme.

  44    Kozmetika, szépségápolás, testápolás, fodrászat, manikűr, pedikűr, műköröm, műszempilla.

 ( 111 )  219.493

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00028

 ( 220 )  2016.01.07.

 ( 732 )  Zhang Junfeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   24    Ágyneműk; törölközők.

 ( 111 )  219.494

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00025

 ( 220 )  2016.01.06.

 ( 732 )  Samkwang Glass Co., Ltd., Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Tartályok, dobozok élelmiszerekhez; chanhap-ok, nevezetesen koreai több szintes dobozok áruk tárolására

és szállítására; csajkák, evőcsészék; tartályok, dobozok kimcsihez; asztali ecet- és olajtartók nem nemesfémből;

 itatóvályúk; hőszigetelt palackok hideg vízhez; fűszertartók.

 ( 111 )  219.495

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 02401

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Dr. Csató Gábor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása, utazásszervezés.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  219.496

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03182

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 4    Ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem üzemanyagnak]; nem ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem

üzemanyagnak]; üzemanyagok; viaszok [nyersanyagok]; szilárd kenőanyagok; nyers olaj vagy finomított olaj;

ipari olaj; motor olaj; kenőanyagok; olajok belső égésű motorokhoz; dízel üzemanyagok; könnyű olajok; benzin;

 gyúlékony olajok; gáz üzemanyagok.

 11    Légkondicionáló berendezések; gáz hőszivattyús légkondicionáló rendszerek; kazánok; hűtőkészülékek és

berendezések; hűtő tartályok; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmány szárító berendezések;

 hőcserélők; világító tornyok.

 16    Karton- vagy papírdobozok; csomagolópapírok; táskák (borítékok, zacskók) papírból vagy műanyagból

 csomagoláshoz; műanyag fólia csomagoláshoz; nyomtatott anyagok; könyvecskék brosúrák.

  18    Táskák; övtáskák; hátizsákok; horgász táskák.
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 25    Dzsekik; vízhatlan dzsekik; horgász dzsekik; dzsekik horgászáshoz; párkák; anorákok; kabátok; tollkabátok;

mellények; mellények horgászáshoz; pulóverek; ingek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; vízállók; vízhatlan

párka dzsekinadrágok; gyakorlóruhák; női overallok; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; munkaruhák

horgászoknak; leggingek; hosszú horgász gumicsizmák; ingek; fülvédők; kötények; nyakmelegítők;

karmelegítők; napellenző kalapok; sapkák; kötött sapkák; kalapok; munka sisakok; csizmák; esőcipők;

 edzőcipők; cipők csónakozáshoz; munkás csizmák; gumicsizmák; csizmák horgászáshoz (vízhatlan).

 37    Fűtőberendezés beszerelés, javítás és karbantartás; légkondicionáló berendezések beszerelése, javítása és

karbantartása; légkondicionáló berendezések bérbeadása; repülőgép karbantartás és javítás; építkezési gépek és

berendezések kölcsönzése; exkavátorok kölcsönzése; építkezési gépek javítása és karbantartása; traktor

karbantartás; gépkocsi karbantartás és javítás; jármű benzinkutak; vízi jármű karbantartás és javítás; áramfejlesztő

generátorok karbantartása és javítása; mezőgazdasági gépek és berendezések karbantartása és javítása;

telekommunikációs gépek és berendezések javítása és karbantartása; horgász gépek és eszközök javítása és

 karbantartása; fűnyírók javítása és karbantartása; hófúvók és hószórók javítása és karbantartása.

 ( 111 )  219.497

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03573

 ( 220 )  2015.11.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott, fagyasztott zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); gyümölcsök, gombák,

 kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek.

 ( 111 )  219.498

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03557

 ( 220 )  2015.11.30.

 ( 732 )  Fatimex Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.499

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03574

 ( 220 )  2015.11.30.

 ( 732 )  Lauritzen InStore Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Balázs, Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.500

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03666

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Tüzelőanyagok, üzemanyagok, villamos energia, különösen energetikai hőtermelés céljára.

9    Tudományos célra szolgáló, hőtechnikai mérő-, jelző-, ellenőrző(felügyeleti) berendezések és felszerelések,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek hőmennyiségi és energetikaimérési adatokhoz, és az

 ezekhez kapcsolódó számítógépes szoftverek.

  11    Fűtő-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, (klíma-) berendezések.

 41    Nevelés és szakmai képzés a tudatos energiafelhasználás, az ökológia szempontjait figyelem előtt tartó

 energiagazdálkodás területén.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, távhőszolgáltatással kapcsolatos tervezői, kutatói tevékenység; ipari

 elemző és kutató szolgáltatások; energetikai auditálás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés, fejlesztés.

 ( 111 )  219.502

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00926

 ( 220 )  2016.03.17.

 ( 732 )  Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dietz Ferenc, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching

[tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; játékfelszerelések bérbeadása; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek

kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási

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

játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek

kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése; [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport

edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;

televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem

hirdetési célokra; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók

 részére; zene összeállitása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

 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; anyagpróba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];

energiatakarékossági tanácsadás; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek]

bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás, tanácsadás és konzultáció a szénveszteség

ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; környezetvédelmi kutatás; kutatás és

fejlesztés mások részére; minőség-ellenőrzés; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
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számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  219.503

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00564

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)

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

 ( 541 )  Snacki

 ( 511 )   29    Hústermékek; felvágottak, virsli.

  30    Szendvicsek.

 ( 111 )  219.504

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00563

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)

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

 ( 541 )  Füstli Snacki

 ( 511 )   29    Hústermékek; felvágottak, virsli.

  30    Szendvicsek.

 ( 111 )  219.505

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00561

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok.

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

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  219.506

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00560

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Hajdúhadház Város Önkormányzata, Hajdúhadház (HU)

 ( 740 )  dr. Jancsár György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Árubemutatás, áruminták terjesztése, marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.

 41    Élő előadások bemutatása, hangversenyek szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és

 lebonyolítása, sportversenyek rendezése, színházi produkció, zenei produkciók.

 ( 111 )  219.507

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00554

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  3MG Design Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

  28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35    A 25. és 28. osztályokban felsorolt termékekkel kapcsolatos reklámozás, on-line kis és nagykereskedelem,

 webshopban való értékesítés.

 ( 111 )  219.508

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00553

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Dumaszínház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.509

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00551

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Immofinanz Ag, Bécs (AT)

 ( 740 )  Dr. Mester Katalin, Budapest

 ( 541 )  Jönni. Venni. Menni.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) mindezek az ingatlanok, bevásárlóközpontok és

kiskereskedelmi parkok fejlesztésének és kezelésének területén és az egyes kiskereskedelmi boltok, a közösség

számára nyújtott internetes kiskereskedelmi szolgáltatások, teleshopping és otthontól történő vásárlási

 szolgáltatások kivételével.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  219.510

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 01192

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bándi Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  NC Protegum

 ( 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.

 ( 111 )  219.511

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 02083

 ( 220 )  2015.07.31.

 ( 732 )  Blága Imola, Budapest (HU)

 Jónásné Amin Anita, Fót (HU)

 Blága Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A KOCKAFÁNK

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  219.512

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03504

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Sütemények; kakaó és kakaó-alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé áruk, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, aprósütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkrémek,

szorbetek, jeges édességek, jeges torták, fagylaltok és jégkrémek, jeges desszertek, fagyasztott joghurt, müzli,

 kukoricapehely, gabonaszeletek, édességszeletek; kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 111 )  219.513

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 15 03617

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Hagyományok Háza, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 4    Gyertyák; asztali gyertyák; templomi gyertyák; viaszgyertyák; gyertyabelek; gyertyák és gyertyakanócok

 világításra; különleges alkalmakra készült gyertyák; gyertya tartozékok, kiegészítők.

6    Művészeti tárgyak fémből; kovácsmunkák, ezen belül hagyományos megmunkálású kovács- és

 lakatosmunkák; fémből készült kapuk; kerítések fémből.

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

  11    Kályhák; sütők; kemencék.

  12    Járművek, kerekek, kerékabroncsok, szekerek, talicskák, taligák, kétkerekű kocsik, kézikocsik.

  14    Ékszerek, dísztárgyak, bizsuk vagy ékszerek személyes használatra.

  15    Hangszerek.

 18    Táskák, kézitáskák, bőrszíjak, bőrhevederek, bőrhámok, bőrruházat, bőr táskák, bőr pénztárcák, bőr

erszények, ostorok, hámok, nyergek, lószerszámok, gyeplők, kantárszárak, lószerszám-szíjak, kikészített bőrök,

 kulcstartók bőrből, korbácsok, hordozótokok, táskák.

 19    Síremlékek nem fémből; emlékművek nem fémből; zsindelyek, épületdíszek nem fémből; kapuk nem

 fémből; kerítések nem fémből; tetőcserepek, kovakő.

 20    Bútorok, ezen belül hagyományos megmunkálású festett, faragott bútorok, tükrök, keretek; faragott

használati és dísztárgyak fából, szaruból, csontból, tojáshéjból, fonott és szőtt használati és dísztárgyak nádból,

 gyékényből, fűzfavesszőből, csuhéból, szalmából, sásból, fából készült szobrok, hordók.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk, asztali késtartók.

  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, zsákok, halászhálók.

  24    Textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, népviseletek.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, rátétes hímzések; textil

 rátétek, gombostűk és tűk.

  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, nem textil falikárpitok.

 28    Játékok, játékszerek; karácsonyfadíszek; babák, játékbabák, ajándéktárgyak, vásártéri és játszótéri

 berendezések, felszerelések, játszótéri eszközök.

  30    Mézeskalács.

  37    Építkezés; tetők építése, tetőfedő munkák.

 40    Kovácsolás, rézművesség, bőrcserzés, bőrmegmunkálás, bőrök kikészítése, szűcsmunkák, hímes tojás

 készítése hagyományos technikákkal.

 ( 111 )  219.514

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00445

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Kun Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  16    Csomagolópapírok; dobozok papírból; katalógusok; könyvek; magazinok; naptárak; fényképek; matricák,

 képek; fényképek; poszterek; újságok; kézikönyvek.

 35    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, élő növények és virágok; kereskedelmi ügyletek bonyolítása;

reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók; termék bemutatók és kiállítások szervezése;

üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési

 tanácsadások, konzultációk és információk; franchise rendszerek üzemeltetése.

  39    Szállítások; áruk csomagolása és raktározása.

  41    Nevelés; szakmai képzések; oktatások; sport és kulturális tevékenységek.

 42    Mezőgazdasági, kertészeti növények és virágok témákban kutató és fejlesztő tevékenységek; szoftver

 tervezés és fejlesztések.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  219.515

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00442

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Kun Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolópapírok; dobozok papírból; katalógusok; könyvek; magazinok; naptárak; fényképek; matricák,

 képek; fényképek; poszterek; újságok; kézikönyvek.

 35    Mezőgazdasági,kertészeti erdészeti termékek, élő növények és virágok kereskedelmi ügyletek bonyolítása;

reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók; termék bemutatók és kiállítások szervezése;

üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési

 tanácsadások, konzultációk és információk; franchise rendszerek üzemeltetése.

  39    Szállítások; áruk csomagolása és raktározása.

  41    Nevelés; szakmai képzések; oktatások; sport és kulturális tevékenységek.

 42    Mezőgazdasági, kertészeti növények és virágok témákban kutató és fejlesztő tevékenységek; szoftver

 tervezés és fejlesztések.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  219.516

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00441

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  Pőcze Péter, Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

  37    Fűtési- hőszigetelési egyedi megoldások kiépítése és karbantartása, javítása.

  42    Fűtési- hőszigetelési megoldások egyedi műszaki tervezése, hőkamerás mérések.

 ( 111 )  219.517
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 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00566

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Telefontos Mobil Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kéri - dr. Hazai 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).

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

 ( 111 )  219.518

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00565

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Baranyi Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatokból készült termékek, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, táskák, sporttáskák,

 erszények, pénztárcák; esernyők és napernyők.

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

 35    Reklámozás, árubemutatás, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi ügyletek, ruházati cikkek és ruházati kiegészítő

 termékek kis- és nagy kereskedelme.

 ( 111 )  219.519

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00169

 ( 220 )  2016.01.20.

 ( 732 )  Sztilkovics Szávó, Pilisszentiván (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi üzletek és szolgáltatások közvetítése, internetes kereskedelem, élelmiszer-étel forgalmazók és

 vevők párosítása, marketing tevékenység.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  219.520

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00298

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  Turner Broadcasting System Europe Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing kampányokhoz kapcsolódó promóciós szolgáltatások közfigyelem felhívására, a zaklatás, a

számítógépes zaklatás és az ahhoz kapcsolódó negatív viselkedés negatív hatására, valamint a zaklatás és a

számítógépes zaklatás megelőzésére vonatkozó figyelemfelhívás és azok megértetése; mások jótékonysági

tevékenységeihez kapcsolódó reklámozási szolgáltatások; promóciós szolgáltatások olyan jótékonysági

szervezetek és egyéb szervezetek érdekeltségeihez kapcsolódóan, amelyek felhívják a figyelmet a zaklatás és a

 számítógépes zaklatás negatív hatásaira.

 ( 111 )  219.521

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00547

 ( 220 )  2016.02.21.

 ( 732 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber 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).

 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).

 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 )  219.522

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00550

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Enterprise Communications Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond,Tiber 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2156



 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).

 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 )  219.523

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00675

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  Mart Építóipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  219.524

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00795

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  Halász Gergely Áron, Budapest (HU)

 ( 541 )  Bringával a vörös szőnyegen

 ( 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).

 ( 111 )  219.525

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00799

 ( 220 )  2016.03.05.

 ( 732 )  FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 )  Fonte Verde. Trendben van.

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 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).

 ( 111 )  219.526

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 00800

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  BREUER PRESS PRODUCTION Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 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 )  219.527

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 01294

 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  Sziklai Péter, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Dr. Czudar Balázs, Budapest

 ( 541 )  Sziklai

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  219.528

 ( 151 )  2016.10.10.

 ( 210 )  M 16 01300

 ( 220 )  2016.04.18.

 ( 732 )  Super Rolling Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Ba Mariann, Kiskőrös

  
( 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
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gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (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).

 ( 111 )  219.529

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00227

 ( 220 )  2016.01.28.

 ( 732 )  Cai Yuan Yuan, Budapest (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; 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).

 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).

 ( 111 )  219.530

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00225

 ( 220 )  2016.01.27.

 ( 732 )  Békési Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zöldség, gyümölcs, déli gyümölcs.

 ( 111 )  219.531

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00347

 ( 220 )  2016.02.09.

 ( 732 )  NEURO MEDICAL CENTER Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék-kiegészítő, diétás élelmiszer.
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  35    Taplálék kiegészítők, diétás élelmiszerek, gyógyszerek forgalmazása.

 ( 111 )  219.532

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00603

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  PECTANOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.533

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00604

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  VABRICARD

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.534

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00605

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  VABRICOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.535

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 00980

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  "SAGA 92 Trade" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.536

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 01101
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 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COIHUE

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

 áru).

 ( 111 )  219.537

 ( 151 )  2016.10.11.

 ( 210 )  M 16 01102

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  Bodegas y Viňedos de Aguirre S.A., Recoleta, Santiago (CL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROMESA

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

 áru).

 ( 111 )  219.538

 ( 151 )  2016.10.12.

 ( 210 )  M 15 03695

 ( 220 )  2015.12.10.

 ( 732 )  Csura Norbert, Tornyospálca (HU)

 ( 740 )  Dr. Dolhai Ágnes ügyvéd, Kisvárda

  

( 546 )

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

 ( 111 )  219.540

 ( 151 )  2016.10.13.

 ( 210 )  M 16 00088

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Királyné Bagi Judit, Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Hántolt napraforgó, mogyoró, pisztácia, kesudió, mandula, kukorica, ízesített tésztabundában (vagy olajban

 sült, ízesített tésztabundában).

  31    Feldolgozott diók, kesumagok, pisztácia magok, mandulák, földi mogyorók és magok.

 ( 111 )  219.541

 ( 151 )  2016.10.13.

 ( 210 )  M 16 00322

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gasztroélmények Éve

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 )  219.542

 ( 151 )  2016.10.13.

 ( 210 )  M 16 00329

 ( 220 )  2016.02.08.

 ( 732 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kristófné Gondi Eszter, Budapest

 ( 541 )  MIAOW PAW

 ( 511 )   31    Állateledel.

 ( 111 )  219.543

 ( 151 )  2016.10.13.

 ( 210 )  M 16 00571

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  RFC Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Házy Dorottya Ügyvédi Iroda, Vác

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); sportlétesítmények üzemeltetése;

 személyes edzői szolgáltatások (fitnesz).

 ( 111 )  219.544

 ( 151 )  2016.10.13.

 ( 210 )  M 16 00958

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  LeoPoly Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  LEOPOLY

 ( 511 ) 9    Számítástechnikai, informatikai, elektronikai termékek és berendezések, szoftverek, szoftvertermékek,

szoftverkomponensek, enginek, algoritmusok, fejlesztői környezetek, munkakörnyezetek, számítógépes

 kezelőfelületek, szoftverek CAD rendszerekhez, szoftverek 3D rendszerekhez, felhő alapú szoftverek.

 41    Oktatás, szakmai képzés, társadalmi célú szolgáltatások, 3D formázással és tervezéssel kapcsolatos

 közösségi szolgáltatások.

 42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, CAD szolgáltatások, informatikai és

elektronikai tervezés és fejlesztés, szoftver mint szolgáltatás (SaaS - software as a Service), felhő alapú

szolgáltatások, felhőalapú szoftveres szolgáltatások, webes szolgáltatások, 3D formázással és tervezéssel

kapcsolatos webes szolgáltatások, felhő alapú webes szolgáltatások, 3D nyomtatási szolgáltatások, 3D

 nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  219.545

 ( 151 )  2016.10.13.

 ( 210 )  M 15 03632

 ( 220 )  2015.12.04.
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 ( 732 )  Ercsényi Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Belgiumból származó sörök.

 41    Belga sörökkel kapcsolatos kulturális rendezvények szervezése; belga sörökkel kapcsolatos fesztiválok

 szervezése és lebonyolítása; belga sörökkel kapcsolatos rendezvények szervezése.

 43    Belgiumból származó sörökkel kapcsolatos bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

főzőberendezések bérlete; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek;

rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  219.546

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 01106

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  Piliscsévi Pincefalu Egyesület, Piliscsév (HU)

 ( 740 )  Holicska Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  219.547

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 01238

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.
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 ( 111 )  219.548

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 01237

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 111 )  219.549

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 01233

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  dr. Elekes Zsolt, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállás biztosítása apartmanokban; ideiglenes szállás

biztosítása bungalókban; ideiglenes szállás biztosítása nyaralókban; ideiglenes szállás biztosítása sátrakban;

szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szálláshely biztosítás találkozókhoz; szállásszervezés turisták

számára; szállodai wellness szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások; üdülési

szállás biztosítása; üdülőhelyi szállások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és ital szolgáltatás]; vendéglátási

 szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  219.550

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00606

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  PECTRANA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.551

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00607

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ALPEKTRIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.552

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00609

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Varga Lászlóné Dénes Vanda, Máriakálnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing beszámolók készítése; marketing szolgáltatások; marketing stratégiák tervezése; marketing

 kampányok; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje.

 ( 111 )  219.553

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00360

 ( 220 )  2016.02.09.

 ( 732 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   26    Felsőruházat, kerékpáros öltözetek, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.

 35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

 forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  219.554

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 15 02653

 ( 220 )  2015.10.01.

 ( 732 )  BARLOW MEDIA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  hellobaby cosmetics

 ( 511 ) 3    Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és fogkrémek;áloé vera készítmények

kozmetikai célokra, balzsamok nem gyógyászati használatra, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai

készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai pakolások,

kozmetikai szerek, körömápolási cikkek, lábizzadás gátló szappanok, lemosószerek kozmetikai használatra,

levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra, masszázs gélek

nem gyógyászati célokra, menta illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, napvédő készítmények

[kozmetikumok], nem gyógyhatású fürdőkészítmények, olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok

kozmetikai használatra, piperecikkek, piperetejek, piperevizek, rózsaolaj, samponok, sminkek, arcfestékek,

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító termékek, sminktermékek, szájvizek, nem

gyógyászati célra, szappanok, száraz samponok, vatta kozmetikai használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra,
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virágkivonatok [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai használatra, zsírok

 kozmetikai használatra.

5    Gyógyászattal kapcsolatos kozmetikumok, a gyógyhatású kozmetikai szerek, gyógyászati hatású bébiételek

és étrend kiegészítők; bébiételek, bedörzsölőszerek, egészségügyi kendők, fertőtlenítő készítmények,

fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő vatta, fogzást elősegítő készítmények, fürdősók, napfény okozta leégés elleni

 kenőcsök, sebtapaszok, tengervíz gyógyfürdőhöz, vitaminkészítmények.

 21    Eszközök, edények és tartályok kozmetikai célra, a fésűk és szivacsok és a kefék (az ecsetek kivételével);

bébifürdőkádak, hordozható, bontófésűk, fésűk, fésűk (elektromos), ivóedények, ivópoharak, kenőecsetek,

kozmetikai eszközök, kozmetikai spatulák, körömkefék, mosdószivacsok, parfümpermetezők,

illatszerpermetezők, piperetáskák, neszesszerek, púderdobozok, púderpamacsok, sminkszivacsok,

szappanadagolók, szappandobozok, szappantartók, szemöldökkefék, tisztítópárnák, tisztítórongyok,

 toaletteszközök.

 ( 111 )  219.555

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00468

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  "KLEO-AMERICAN NAILS" Szépségápolási Vegyiáru Nagy- és Kiskereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Körömápolási cikkek; körömlakkok.

  41    Oktatás.

  44    Szépségszalonok.

 ( 111 )  219.556

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00592

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Pharmia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők.

  35    Gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők forgalmazása.

 ( 111 )  219.557

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00593

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  Monin Kereskedelmi Kft., Újhartyán (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Baromfihús; étkezési olajok és zsírok; halhús; hús; húskivonatok; kompótok; lekvárok (dzsemek);

tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött zöldségek; tej és

 tejtermékek; tojások; vadhús; zselék.

 43    Étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;
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étel előkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek [szolgáltatások]; önkiszolgáló

 éttermek; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  219.558

 ( 151 )  2016.10.14.

 ( 210 )  M 16 00342

 ( 220 )  2016.02.08.

 ( 732 )  Borbély Roland, Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.

  35    Alkoholtartalmú borok, italok forgalmazása.

  43    Szállásadás, vendéglátás.

 ( 111 )  219.560

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00141

 ( 220 )  2016.01.19.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  T34

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  219.561

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00271

 ( 220 )  2016.02.02.

 ( 732 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Zene-tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai, és oktatóberendezések és felszerelések; hangok

vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és

egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó körben; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és

egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek, televíziós műsorhoz, élő

műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó adatfeldolgozó berendezések és
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készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez

kapcsolódó szoftverek és számítógépes szolgáltatások; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt)

lemezek; diapozitívok; digitális jelek; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; díszítő mágnesek;

DVD-lejátszók; egér-alátétek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus

közlemények [letölthető]; érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; exponált filmek;

fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényemittáló diódák

[LED-ek]; fényképezőgépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; filmkamerák; filmvágó készülékek;

hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő szalagok;

hangszóródobozok; hangszórók, hangos bemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; hologramok;

homokórák; hordozható médialejátszók; hullámhosszmérők; időregisztráló készülékek; interfészek [informatika];

iránytűk; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; kazetta lejátszók; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt

lemezek [audio-video]; laptop táskák; laptop tokok; lemezjátszók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágnesek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;

memóriakártyák videójáték-gépekhez; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mobiltelefonok; mozifilmek,

exponált; napszemüvegek; okostelefonok; oktatási készülékek; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai adathordozók; pendrájvok [USB]; rajzfilmek;

sétálómagnók; számítógépes játékszoftver; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató

műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; televíziós műsorhoz,

élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógép programok

[letölthető]; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez

kapcsolódó számítógépprogramok, rögzített; szavazógépek; szemüvegtokok; szíjak mobiltelefonokhoz; televíziós

műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek,

rögzített; Tv-súgógépek; vevőkészülékek (audio-, video-); video játékkazetták; videokamerák; videokazetták;

 videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videoszalagok; telefontartók; telefontokok.

 15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru;) díszhegedű; dísz

 hangszerek; ajándékhangszerek; játékhangszerek.

 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); tollak; daloskönyvek;

 kézikönyvek.

 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); bőröndök; névjegytartók;

 kártyatartók; pénztárcák.

 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); kulacsok; üvegek; bögrék; poharak; egyén

 ital- és ételtartók.

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

 baseball sapkák; ellenzős sapkák.

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); társasjátékok, játékszerek.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show műsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a

televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás;

showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió műsorok

bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató

televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós

szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil telefon

segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése; televíziós

műsor- illetve műsorformátum-készítés és fejlesztés; szórakoztató- és dokumentum és játékfilmek készítése;

 szórakoztató-, dokumentum- és játéksorozatok készítése, gyártása, sugárzása, licenszbeadása.

 ( 111 )  219.562

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00646

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  HBZ Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Hanna Kincse

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.563

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00145

 ( 220 )  2016.01.19.

 ( 732 )  Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.564

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00148

 ( 220 )  2016.01.19.

 ( 732 )  Kolláth József, Gyula (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Futball mezek; sportruhák és mezek; futball mez replikák, másolatok, futballcipők, stoplik futballcipőkhöz.

  28    Sportcikkek és felszerelések, futball felszerelések, futball-labdák, sípcsontvédök, futballkapu.

 41    Múzeumi szolgáltatás; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; szemináriumok rendezése és

 vezetése; labdarúgással kapcsolatos filmek gyártása, vágása, forgatása, bemutatása.

 ( 111 )  219.565

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00150

 ( 220 )  2016.01.20.

 ( 732 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

 aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.

 ( 111 )  219.566

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00269

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Kenton Oliver Smith, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  219.567

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00153

 ( 220 )  2016.01.20.

 ( 732 )  NATURA SIBERICA Ltd, Moscow (RU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Dörzsölő szerek; ámbra [parfüm]; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; antisztatikus termékek

háztartási használatra; levegőillatosító készítmények; sütemény ízesítők [illóolajak]; ízesítőszerek [ízesítők]

italokhoz [illóolajok]; aromák [illóolajok]; lehelet frissítő spray; dobozos sűrített levegő tisztítási és portalanítási

célokra; nem gyógyhatású balzsamok; szájfények; polírozó kövek; csiszolópapírok; smirgli; polírpapír;

petróleumzselé kozmetikai célokra; cipőviaszok; cipőfényezők; viaszok susztereknek; vatta kozmetikai célokra;

ruhaillatosító zacskók, tasakok; szárítószerek mosogatógépekbe; ragasztószerek kozmetikai használatra;

illatosított vizek; javelle-víz; levendulavíz; kölnivíz; mosó viasz; parkettviasz; csúszásgátló viasz padlókhoz;

szőrtelenítő gyanta; bajuszviaszok; krémek bőrökhöz; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; cipészviasz;

fényesítő viasz; szabóviasz; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; heliotropin; fogfehérítő zselék;

gerániol; sminkek; dezodorok háziállatoknak; dezodorok emberek vagy háziállatok részére; szőrtelenítő

készítmények; illatosított fa; parfümök; nem csúszós folyadékok padlóra; szélvédőtisztító folyadékok; zsírok

kozmetikai célokra; vulkáni hamu tisztításhoz; illatszerek; dekormatricák kozmetikai használatra; ionon

[illatszergyártás]; timsók [vérzéscsillapítók]; polírozó kövek; szemöldök ceruzák; kozmetikai ceruzák;

szilícium-karbid [csiszolószer]; fém-karbidok [csiszolószerek]; timsók [vérzéscsillapítók]; tripoli kő polírozáshoz;

műszempillák, ragasztók műszempillák rögzítéséhez; ragasztószerek póthajakhoz; szappanfa kéreg mosáshoz;

csiszoló korund; szakáll festékek; színezékek pipere használatra; kozmetikai festékek; keményítők mosáshoz;

mosodai fényezőszer; cipőkrém; fényezőkrém; kozmetikai krémek; bőrfehérítőkrémek; polírvörös; füstölők;

hajlakkok; körömlakkok; hajszeszek; folyadékok kozmetikai célokra; borotválkozás utáni arcszeszek; szépség

maszkok; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok tisztítási célokra; olajok kozmetikai használatra; olajok

egészségügyi célra; illóolajok; cédrusfa illóolajok; illóolajok citromból; illóolajok citrusokból; bergamott illóolaj;

gaultheria illóolaj; jázmin olaj; levendula olaj; mandula olaj; rózsa olaj; terpentinolaj zsírtalanításra; iszapolt kréta

[mészfesték]; kréta tisztításra; mandulatej kozmetikai használatra; tisztító tejek kozmetikai használatra; pézsma

(illatszer); szappan; fertőtlenítő szappan; dezodoráló szappan; borotválkozó szappan; textíliák színének

élénkítésére szolgáló szappanok; mosdószappanok; gyógyszertartalmú szappanok; izzadsággátló szappanok,

szappanok láb izzadás ellen; mandula szappan; menta illatszerekhez; kozmetikai készletek; csiszolókő;

körömdíszítő matricák; műkörmök; kölnivizek; virág parfüm alapok; vattapálcikák kozmetikai célokra; füstölők

[pálcikák]; borotvaszíj paszták; fogkrémek; habkövek; rúzstokok; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra;

leheletfrissítő lapocskák; csiszolóvászon; üvegvászon; rúzsok; kenőcsök kozmetikai célokra; borotválkozó

készítmények; kozmetikai készítmények fürdéshez; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; piperecikkek;

hajhullámosító készítmények; mosodai áztatószerek; dörzsölőszerek; hüvelyöblítő készítmények személyes

higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; simítószerek [keményítés]; színeltávolító készítmények;

bőrfehérítő készítmények; polírozó készítmények; fogprotézis polírozó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati

célra; kozmetikai készítmények fogyáshoz; keményítő glazúr, máz mosáshoz; felújító készítmények; öblítők

textilekhez és mosáshoz; mosodai fehérítők; vegytisztító készítmények; festékeltávolító termékek; lakklemosó

készítmények; sminklemosó készítmények; padlóviasz eltávolítók [súrolószerek]; lakkeltávolító termékek,

lakklemosók; rozsda eltávolító készítmények; körömápoló készítmények; tisztító készítmények; fogprotézis

tisztító készítmények; tapéta tisztító készítmények; lefolyótisztító készítmények; készítmények mosáshoz; aloe

vera készítmények kozmetikai célokra; napszűrő készítmények; színélénkítő vegyszerek háztartási használatra

[mosás]; fényesítő szerek, fényező szerek; smink púder; gyémántpor [csiszolószer]; folttisztító szerek; súroló

oldatok; műszempillák; kozmetikai folyadékokkal átitatott törlőkendők; szafrol; kékítő mosáshoz; terpentin,

zsírtalanításhoz; potpurrik; fehérítő szóda; mosószóda, tisztításhoz; fürdősók, nem gyógyászati célra; fehérítő sók;

füstölő készítmények [illatszerek]; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; szalmiákszesz (ammónia)

(mosószer); összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; szemöldök kozmetikumok; smink
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készítmények; napbarnító készítmények (kozmetikumok); hajfestékek; neutralizálók tartóshullámhoz

[dauerhez];levél fényesítő készítmények; kozmetikai készítmények szempillákhoz; kozmetikai készítmények

bőrápoláshoz; kozmetikumok; kozmetikumok állatok részére; szempilla spirál; tisztítószerek nem gyógyászati

alkalmazásra és nem gyártási műveletek során történő használatra; nem gyártás során használatos zsírtalanító

szerek; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; izzadásgátlók (piperecikkek); hintőpor, pipere

célokra; terpének [esszencia olajok]; csiszolóvásznak; mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz; henna

[kozmetikai festék]; samponok; samponok háziállatok részére; száraz samponok; dörzspapír; nátronlúg,

 mosószóda; virágkivonatok [illatszerek]; éterikus esszenciák; csillagánizs esszencia; menta esszencia (illóolaj).

 ( 111 )  219.568

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00391

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  PrimusNet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kató Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez;

bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; fűtőbojlerek/-kazánok; ipari kazánok; kazánégők; kazánok, bojlerek;

kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; kazánok, bojlerek

központi fűtési rendszerekhez; kazánok központi fűtésekhez; kazánok központi fűtéshez; központi fűtési

 berendezések részét képező kazánok, bojlerek.

 ( 111 )  219.569

 ( 151 )  2016.10.15.

 ( 210 )  M 16 00639

 ( 220 )  2016.02.26.

 ( 732 )  EAST-TRADE Kereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, 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).

 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).

 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.

 35    Kereskedelmi ügyletek, reklámanyagok; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások kozmetikai cikkekkel

 kapcsolatban.

 ( 111 )  219.571

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00641

 ( 220 )  2016.02.26.
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 ( 732 )  Sallai Orsolya Veronika, Dunavarsány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások, masszázs, nyirok masszázs; egészségügyi tanácsadás.

 ( 111 )  219.572

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00767

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington (US)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BRINGAMÁNIA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

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

 valamennyi szolgáltatás)

 ( 111 )  219.573

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00765

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Tálosi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Lámpák és világítástechnikai szerkezetek; lámpatalpak; lámpaernyők; lámpaüvegek; lámpatestek; lámpa

burkolatok; halogén lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; éjjeli lámpák; asztali lámpák; íróasztali

 lámpák; égőfejek lámpákhoz; szerelvények lámpákhoz; üvegburák lámpákhoz; világító berendezések.

 ( 111 )  219.574

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00049

 ( 220 )  2016.01.08.

 ( 732 )  MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Olaj, olajszármazékok (üzemanyagok).

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.575

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00160

 ( 220 )  2016.01.20.

 ( 732 )  Publimont Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

 ( 541 )  Publimont: Mindenhol szem előtt!

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.576

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00161

 ( 220 )  2016.01.20.

 ( 732 )  Publimont Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.577

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00281

 ( 220 )  2016.02.02.

 ( 732 )  Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 )  Életre keltjük a betont

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; beton, cement, műkő; nem fém építőelemek, szerkezeti elemek; nem fém

burkolatok, csempék, járólapok, parkettek; nem fém nyílászárók; nem fémből készült hordozható szerkezetek,

 épületpanelek, épületek.

  35    Építőanyag kis- és nagykereskedelem.

 ( 111 )  219.578

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00414

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  GOLDOK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, 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).

  35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

  42    Ékszertervezés; ipari formatervezés.

 ( 111 )  219.579

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00415

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  GOLDOK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, 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).

  35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

  42    Ékszertervezés; ipari formatervezés.

 ( 111 )  219.580

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00531

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Nabuv Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Bajcsi Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )
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 ( 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).

  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).

 ( 111 )  219.581

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00532

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  PROMEDTRON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  ( 546 )

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  219.582

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00535

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Papp Csaba, Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Lázár Márk, Kecskemét

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz.

 ( 111 )  219.583

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00540

 ( 220 )  2016.02.19.

 ( 732 )  Dr. Gábor Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Új Egyenlőség

 ( 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).

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) és online hírportál

 üzemeltetése.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) és politikai párttevékenység.
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 ( 111 )  219.584

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00657

 ( 220 )  2016.02.26.

 ( 732 ) BOGDÁNY PETROL Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyírbogdány

 (HU)

 ( 740 )  Szakszonné dr. Páka Erika, Nyíregyháza

 ( 541 )  BOMUL

 ( 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).

 ( 111 )  219.585

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00658

 ( 220 )  2016.02.26.

 ( 732 )  Gulliver Lap és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Domina István, Budapest

 ( 541 )  Gulliverzum

 ( 511 )  9    Elektronikus könyvek.

 ( 111 )  219.586

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00659

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kelecsényi Beáta 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).

 ( 111 )  219.587

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00781

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Gredex Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Grédics Norbert, Pécel

 ( 541 )  GREDEX

 ( 511 )  6    Külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból.

  19    Rovarernyő-keretek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből.

 ( 111 )  219.588
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 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00782

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Gredex Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Grédics Norbert, Pécel

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Rovarernyő-keretek fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből.

  19    Külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból.

 ( 111 )  219.589

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00783

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  NIETSCH Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Annamária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; bútorkereskedelem.

 ( 111 )  219.590

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00157

 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  BigDay Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAGYNAP.HU

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

 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).

 ( 111 )  219.591

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 01413

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  Kozmik Hungaria Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KLING Kaputechnika

 ( 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) ipari és lakossági szekcionált garázskapuk és

 egyéb kapuk, parkolás technikai berendezések, sorompók, kerítéselemek.
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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) kapu- és

 sorompómozgató motorok és automatikák, távirányítók.

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

 szolgáltatás) építőipari felújítás, kapu automatizálás, szervíz és karbantartási szolgáltatások.

 ( 111 )  219.592

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00265

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  Kiss Zoltán, Perkáta (HU)

 ( 541 )  Meccs

 ( 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).

 ( 111 )  219.593

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 01165

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Sky Zone, LLC (Nevada állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles, California (US)

 ( 300 )  86819441 2015.11.13. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FREEDOME

 ( 511 )  41    Szórakoztatás és szabadidős létesítmények beltéri trambulin parkok és szórakoztató központok formájában,

amelyek magukban foglalnak trambulin pályákat, továbbá egyéb beltéri szabadidős és szórakozási formákat,

valamint interaktív játékokat; szabadidős létesítmények üzemeltetése; létesítmények biztosítása

csapatversenyekhez, sportokhoz, valamint atlétikai versenyekhez és eseményekhez, továbbá sport- és szabadidős

táborokhoz és interaktív játékokhoz; oktatás biztosítása osztályok és különféle sportfoglalkozások formájában,

sportolás csapatépítés és motiváció céljából; szórakoztatás partik rendezése formájában; fitnesz szolgáltatás,

nevezetesen aerobik osztályok létrehozása; sportedzés; szórakoztatás folyamatos atlétikai programok biztosítása

által; sportmérkőzések, versenyek és játékok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás élősportesemények vagy

atlétikai versenyek, illetve játékok formájában; szórakoztatás különféle élő atlétikai versenyek formájában;

szórakoztatás különféle sportprogramok, atlétikai versenyek vagy játékok folyamatos közvetítése kábel-, fizetős-

és online számítógépes tévéprogramok által; szórakoztatás folyamatos atlétikai verseny bemutatók közvetítése

formájában kábel- és fizetős tévécsatornák, valamint egy globális számítógép-hálózaton keresztül; szórakoztatás

információk felajánlása formájában sportokra, osztályok és sportfoglalkozások formájában megvalósuló sport

 csapatépítő programokra, parti szervezésre és atlétikai edzésekre vonatkozóan.

 ( 111 )  219.594

 ( 151 )  2016.10.17.

 ( 210 )  M 16 00901

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Csoszor Mónika, Battonya (HU)

 ( 740 )  TOMAN Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  219.596

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00354

 ( 220 )  2016.02.09.

 ( 732 )  TRONIX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Nagy Norbert József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz terem üzemeltetése.

 ( 111 )  219.597

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00349

 ( 220 )  2016.02.09.

 ( 732 )  Györe-Leéb Melinda, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  Édenkert Szappan

 ( 511 )  3    Szappanok.

 ( 111 )  219.598

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00598

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  HBZ Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Debreceni Doromboló

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  219.599

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00847

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  Nyír-Alfa-Bútor Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ággyá alakítható bútorok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyfelszerelés babaágyakba

[nem ágynemű]; ágyfelszerelés csecsemőágyakba [nem ágyneműk]; ágyneműtartós díványok; ajtók

szekrényekhez; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; alakítható bútorok; állítható magasságú

 íróasztalok; állítható magasságú konyhai bútorok; álló asztalok; állószekrények; állványok, polcok.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 21. szám, 2016.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2180



 ( 111 )  219.600

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00850

 ( 220 )  2016.03.09.

 ( 732 )  Farkas Olga, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MYVOICE

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.601

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00853

 ( 220 )  2016.03.09.

 ( 732 )  Farkas Olga, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.602

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00855

 ( 220 )  2016.03.09.

 ( 732 )  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár-Bíró György, Budapest

 ( 541 )  BAHART

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  219.603
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 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00971

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  Sleep Care Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pálinkás László, Budapest

 ( 541 )  LeVital

 ( 511 )  20    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;

 ágyneműk; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok; paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takaró 100 % merino birka;

 bárány és kaschmir alapanyagból.

  35    Matrac, ágybetétek, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  219.604

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 00974

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  Rácz Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  CALZE D'ORO

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

 ( 111 )  219.605

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 01104

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  PROCAM Műszaki és Fejlesztő Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  219.606

 ( 151 )  2016.10.18.

 ( 210 )  M 16 01351

 ( 220 )  2016.04.20.

 ( 732 )  Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bárdos László ügyvéd, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  42    Akkreditálás, tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 111 )  219.607

 ( 151 )  2016.10.20.
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 ( 210 )  M 15 03699

 ( 220 )  2015.12.08.

 ( 732 )  E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Veér Ádám György, Budapest

 ( 541 )  Energia üzletre szabva

 ( 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); energia (villamos-); éghető gáz.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

 harmadik fél számára.

 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); energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása

 mérnöki munkákkal kapcsolatban; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  219.608

 ( 151 )  2016.10.20.

 ( 210 )  M 16 00387

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Go Protein

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.610

 ( 151 )  2016.10.21.

 ( 210 )  M 16 00267

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  The Toro Company, Bloomington, Minnesota (US)

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

 ( 541 )  PRECISION

 ( 511 )   11    Öntözőberendezések és alkatrészek; öntöző fúvókák és talajnedvesség érzékelők.

 ( 111 )  219.611

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00482

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  Self Smart Home Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Csernóczki Ádám, Budapest

 ( 541 )  Home without compromises

 ( 511 )  37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe

 helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 ( 111 )  219.612

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00984

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  "K1" Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Advance Tower

 ( 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 )  219.613

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 01358

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  Christian Motorcyclists Association Hungary, Vecsés (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékony célú gyűjtések.

  41    Vallásoktatás; sport edzőtábori szolgáltatások.

  45    Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  219.614

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 01419

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  JIMRO Co., Ltd., Gunma 370-0021 (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Adacolumn

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 111 )  219.615

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 01043

 ( 220 )  2016.03.25.

 ( 732 )  G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NeurogerloN
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

 ( 111 )  219.616

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00923

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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).

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

 ( 111 )  219.617

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00922

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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).

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

 ( 111 )  219.618

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00920

 ( 220 )  2016.03.16.
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 ( 732 )  La Soleil Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg

 tokok; napszemüvegek; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.

 ( 111 )  219.619

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00917

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Kazány Tibor, Herceghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Kerekesszék mozgássérülteknek, párnák kerekesszékekhez, kerekesszékek mozgáskorlátozottak számára,

 kézi hajtású kerekesszékek.

 25    Férfi ruházat, női ruházat, gyermek ruházat, mozgássérülteknek ruházat, szabadidős ruházat, alkalmi

 ruházat, ruházat sportoláshoz, ruházati cikkek.

  37    Szerelési szolgáltatások, kerekesszék szerelése, kerekesszékek javítása.

 ( 111 )  219.620

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00916

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Terdyné Babos Eszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott előadások; hírlevelek; nyomtatványok; oktatási eszközök (készülékek kivételével); szórólapok.

  28    Marionettek, bábuk; babák, mint játékok; játékbabák, játékfigurák; kitömött játékok.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; tornatanítás; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák

[nevelés]; oktatási előadások szervezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; szülők

képzése gyermekneveléshez; szülők képzése, szülői támogató csoportok szervezése terén; színházi előadások

bemutatása; színházi előadások vezetése; zenés előadások; élő zenei előadások szervezése; oktatási célú
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előadások tervezése; szakmai előadások kiosztott tananyagok összeállítása; iskolai szolgáltatások, képzés; élő

előadások szervezése és bemutatása; baba-mama foglalkozás; mesefoglalkozás kisgyermekeknek (1-4 éves korig)

szülővel; bábos foglalkozás kisgyermekeknek és óvodásoknak; alkalmi és heti rendszeres bábos foglalkozás

 baba-mama csoportoknak ill. óvodásoknak.

 ( 111 )  219.621

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00797

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  Kvasznicza Ferenc, Őriszentpéter (HU)

 ( 541 )  HANDZ

 ( 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).

 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 )  219.622

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00548

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Magyarfalvi Botond, Budapest (HU)

 ( 541 )  Balaton

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; napbarnító készítmények; napvédő készítmények

 [kozmetikumok].

 5    Napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra.

 ( 111 )  219.623

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00541

 ( 220 )  2016.02.19.

 ( 732 )  Décsi Julianna 50%, Budapest (HU)

 Dániel Orsolya 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

 ( 111 )  219.624

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00420

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Számalk TRAINING - Open minds. Open doors.

 ( 511 ) 9    Oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k(kompakt lemezek), DVD-k és digitális rögzítésű
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 média, elektronikus adathordozók; számítógépek; számítógépes szoftverek.

 16    Albumok, blokkok(papíráruk), boritékok(papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból

vagy kartonból, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból, (párnázó-, tötőanyagok), csomagolópapír, dobozok

kartonból vagy papírból, dossziék(papíráruk), értesítések(papíráruk), fedelek, kötések, borítók(papíráruk),

fényképek(nyomtatott), formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hajtogatókartonok(irodai cikkek), hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók(irodai cikkek), irattartók(papíráru), iskolai

táblák, iskolaszerek(papíráruk), ívek(papíráruk), karton, kartotékkartonok(papíráruk), kártyák, katalógusok,

képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír,

másolópapír(papíráru), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék(papíráruk), öntapadó szalagok papíripari vagy

háztartási használatra, papír, papíráruk, papírtartó dobozok(irodai cikkek), plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból, prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, transzparensek(papíráruk), újságok,

üdvözlőlapok/világító papír, zacskók csomagolásra papírból, zenélő üdvözlőlapok, nyomdaipari termékek;

 könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  41    Nevelés, szakmai képzés.

 ( 111 )  219.625

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 15 02449

 ( 220 )  2015.09.09.

 ( 732 )  Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány, Mezőcsát (HU)

 ( 541 )  CSÁTI MENYEGZŐ

 ( 511 )   45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  219.636

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00316

 ( 220 )  2016.02.05.

 ( 732 )  Noil Andrea Nandu, Budapest (HU)

 ( 541 )  vajúdástámogatás mindenkinek

 ( 511 )  16    Albumok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; hírlevelek;

kártyák; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük (időszaki

 lapok); prospektusok.

 28    Dobókockák (játékok); játék babák; játékfigurák; játékkártyák; játékmodellek; játékok; játékszerek; kitömött

 játékok; összeszerelhető méretarányos modellek (játékok); táblajátékok.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); játékkölcsönzés;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok

 rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-).

 ( 111 )  219.637

 ( 151 )  2016.10.24.
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 ( 210 )  M 16 00559

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Tóth Beáta, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Tánchoz viselt öltözékek.

 41    Táncstúdiók, tánciskolák, tánctermek üzemeltetése, táncbemutatók szervezése, tánc-zene-dráma előadások

tartása, testedzési szolgáltatások, testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása, táncversenyek

 szervezése.

 ( 111 )  219.638

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00676

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  Mart Építóipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  219.639

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00677

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  AMPLIO AUTOMATIKA Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Papp-Fésűs Katalin, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Számítógép-programozás.

 ( 111 )  219.641

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00682

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  dr. Bartók Péter, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.642
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 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00683

 ( 220 )  2016.02.29.

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

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  219.644

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00687

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajt.

 ( 111 )  219.645

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00691

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  HERMÁN Egészségügyi Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi

 rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  219.647

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 01307

 ( 220 )  2016.04.19.

 ( 732 )  Affinitas GmbH., Berlin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; adatbázis hozzáférés biztosítása az interneten kapcsolati hálózatok felépítéséhez,

fejlesztéséhez és fenntartásához a privát szférában; internet kommunikációs szolgáltatások, információkhoz való
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hozzáférés biztosítása az internet közvetítésével, interaktív modulokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten,

portálok, platformok, chatvonalak, chat szobák és fórumok biztosítása; távközlési szolgáltatások internet

kávézókban; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokban; elektronikus dokumentum-

és adatátviteli szolgáltatások az interneten; hang-, kép-, grafika- vagy adattovábbítás hálózatokon keresztül;

beszédhang- és adatszolgáltatás távközlési szolgáltatások területén, multimédiás szolgáltatások, telefon-, fax-,

e-mail, telefonszolgálat, információk elektronikus továbbítása, amely magában foglal szöveges és grafikus

ábrázolást képernyőkön való megjelenítéshez, képeket és információkat távoli megjelentetéséhez, valamint audio

és video adatok távoli beállításához és betáplálásához kommunikációs hálózatokban; hírügynökségek (sajtó

ügynökségek) az interneten; internetes domén és e-mail cím kapcsolatok számítógépes hálózatban; rádiós,

telekommunikációs és műholdas adatközlés; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása

számítógép szoftver, számítógépes programok és információk letöltéséhez; e-mail szolgáltatások; postafiók

szolgáltatások; online ajánlattétel, hozzáférés biztosítása információkhoz, és elektronikus információ továbbítás,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szövegek, rajzok és képek készítése; valamennyi kép- és hangforma

információként és üzenetként való elektronikus továbbítása, valamint ezekhez való hozzáférés biztosítása az

interneten; mobiltelefon szolgáltatások, szöveges és hangüzenet szolgáltatások, továbbá hozzáférés biztosítása

letölthető videókhoz, játékokhoz, csengőhangokhoz, adatfájlokhoz, programokhoz (logók, képernyővédők), és

 zenékhez az interneten keresztül.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; konzultáció szabadidős

tevékenységekhez résztvevők számára; szabadidős tevékenységek megszervezése interneten és interneten kívül;

coaching egyedülállók részére, amely magában foglalja egyedülállók számára tréningek és oktatás biztosítását

társas kapcsolatokat érintő ügyekben; szórakoztatással, zenével és oktatással kapcsolatos információk biztosítása

globális számítógépes hálózaton keresztül; a 41. osztályba tartozó nem-letölthető csengőhangok, videók, játékok

és zene biztosítása mobiltelefonokhoz vezeték nélküli hálózatokon keresztül, szórakoztató programok gyártása;

kulturális és társadalmi események szervezése és levezetése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

 visszanyerhető tartalmak biztosítása, amelyek a 41. osztályba tartoznak.

 45    Egyéni igényektől függő személyes és társasági szolgáltatások; társkereső ügynökségek, beleértve online és

online kapcsolat nélküli találkozók; szingli és társkereső ügynökségek; az előbbiekben felsorolt valamennyi

szolgáltatás elsősorban interneten keresztül; párkapcsolati tanácsadás, beleértve párkapcsolati analízis és

személyiség teszt, interneten keresztül is, személyi profil készítés és személyi tanácsadás egyedülállók részére

ilyen ügyekben, továbbá tanácsadás privát párkapcsolat kialakításához és házassághoz; bemutatkozások

 szervezése ismeretlen felek részére kikapcsolódás céljából; horoszkóp készítés.

 ( 111 )  219.653

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00934

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MEDIWEL Az Ön egészsége a mi küldetésünk

 ( 511 )   41    Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos nevelés, oktatás, továbbképzés.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  219.654

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 01845

 ( 220 )  2016.05.31.

 ( 732 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 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 )  219.655

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00935

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  NagyIPont

 ( 511 )  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 )  219.656

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00939

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  INTERLAB Orvosi-Kémiai és Diagnosztikai Laboratórium Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Interlab Medical Center

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  219.658

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00944

 ( 220 )  2016.03.21.

 ( 732 )  Shen Zhangfeng, Budapest (HU)

  

( 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).

 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
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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).

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.662

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00812

 ( 220 )  2016.03.07.

 ( 732 )  SALZOL Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 )  SALZOL

 ( 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).

 ( 111 )  219.663

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00813

 ( 220 )  2016.03.07.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  219.664

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 00814

 ( 220 )  2016.03.07.

 ( 732 )  Laposa Bence 50%, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Zsófia 50%, Badacsonytördemic (HU)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  4 Hegy

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.670

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 02931

 ( 220 )  2015.10.28.

 ( 732 )  CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; kakaó; kakaóalapú italok;

 kakaós termékek; pralinék; ostya.

 ( 111 )  219.671

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 03575

 ( 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 )  219.672

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 03566

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 )  Érintetlen tisztaság a jégkorszakból

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.673

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 03051

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Super Future Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  219.674

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 02255

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Neszmély (HU)

 BORHÁLÓ Borkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  BORHÁLÓ IRSAI

 ( 511 )   33    Borok, pálinkák.

 ( 111 )  219.675

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 01640

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Darabos Tamás főigazgató, Budapest

 ( 541 )  NAK

 ( 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).

 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 )  219.676

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00378

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  CreaTor

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.677
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 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00260

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Z + Zs Controlling Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

 kapcsolatban.

 ( 111 )  219.678

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00352

 ( 220 )  2016.02.09.

 ( 732 )  VSoft Communications Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Verdó István, Dunakeszi

  

( 546 )

 ( 511 )  42    A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív posztolási szolgáltatások; a tartalomszolgáltatók számára a multimédiás tartalmak nyomon követését

lehetővé tevő, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; átmenetileg biztosított nem

 letölthető számítógépes programok.

 ( 111 )  219.679

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00366

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  Kustor László István, Sopron (HU)

 ( 541 )  K-inches (K")

 ( 511 )  9    Mérőeszközök, vonalzók (tolómérő, mikrométer, mérőhasáb).

 ( 111 )  219.680

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00369

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  Bogár Máté, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 111 )  219.681

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00376

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Glutanator

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.682

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00377

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Fat-X

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.683

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00250

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Árendás László Ede, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 )  PILLE

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  219.684

 ( 151 )  2016.10.25.
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 ( 210 )  M 16 00121

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  CLARODOM Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Sövényes Judit, Győr

 ( 541 )  Atlantis

 ( 511 )  11    Arcgőzölő készülékek, szaunák, bidék, csapok, csapok csatornahálózatokhoz,fürdőkád-felszerelések,

fürdőkád-garnitúrák, fürdőkádak, főzőlapok, platnik,fürdőszobai szerelvények, fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők,

 fűtőtestek, gázkazánok, gázbojlerek.

 19    Biztonsági üveg, burkolatok, nem fémből, burkolólapok építéshez, nem fémből, burkolólapok, nem fémből,

bűzelzáró, szagelzáró szifonok, cementlapok, díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési (hőszigetelő) üveg,

 építőanyagok nem fémből, fürdőkabinok nem fémből, gránit.

 ( 111 )  219.685

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00124

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Schremmer István 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  GOLD-FERRO-V

 ( 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).

 ( 111 )  219.686

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00125

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Nonprofit Képzési és Tanácsadási Iroda Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikula Lajos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony főzött könyvek, ceruzák, dossziék [papíráruk], fedelek, kötések, borítók [papíráruk],

folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, írómappák, írótollak, kártyák,

képregények, kézikönyvek, nyomtatott órarendek, magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok], matricák,

naptár címkék [papíráruk], papír csomagolás, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,

 szórólapok, tanítási és oktatási anyagok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési

célú, valamint agráriumhoz kapcsolódó szakmai kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, rádió- és

televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás], elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés [szemléltetés],

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása, szakmai felkészítés (agrár), agráriumot érintő gyakorlati

és információs, valamint szakmai prograrnak szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt ifjúsági

csoportok életre hívása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív

klubrendezvények; fórumok; gyakorlati programok, workshopok), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális),
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termelési kultúra továbbítása és kialakítása, tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása

egészségmegőrzés céljából -oktatás és kulturális céllal, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az

agráriumban (egészség-, hagyományőrzés és vállalkozóvá válás céljából pályaorientációhoz kapcsolódó

 szaktanácsadás, képzés, programszervezés.

 43    Vendéglátás, élelmezés, időleges szórakoztatás, büfék, rendezvényhez terem kölcsönzése, üdülőtáborok

 szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar, gyermek- és felnőtt táboroztatás, tábor helyek hasznosítása.

 ( 111 )  219.687

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00119

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  MiniBUD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Szabó Nóra, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.688

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 03783

 ( 220 )  2015.12.16.

 ( 732 )  P. GERI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vince 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).

 ( 111 )  219.689

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 15 03670

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  PATRICIUS BORHÁZ Kft., Bodrogkisfalud (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelően előállított késői szüretelésű és cuvée tokaji borok.
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 ( 111 )  219.690

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00127

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  AlertBasket Limited, London (GB)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.691

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00126

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikula Lajos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony főzött könyvek, ceruzák, dossziék [papíráruk], fedelek, kötések, borítók [papíráruk],

folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, írómappák, írótollak, kártyák,

képregények, kézikönyvek, nyomtatott órarendek, magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok], matricák,

naptár címkék [papíráruk], papír csomagolás, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,

 szórólapok, tanítási és oktatási anyagok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.

 35    Eladási propaganda mások számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, plakátok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó konzultáció, szaktanácsadás, segítség nyújtás, szakvéleményadás

vidékfejlesztés ügyekben, televíziós reklámozás, reklámozás írott- és elektronikus, online és offline média

 felületeken egyaránt.

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési

célú, valamint agráriumhoz kapcsolódó szakmai kiállítások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, rádió- és
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televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás], elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, gyakorlati képzés [szemléltetés],

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, mezőgazdasági tárgyak gyakorlati oktatása, szakmai felkészítés (agrár), agráriumot érintő gyakorlati

és információs-, valamint szakmai programok szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt ifjúsági

csoportok életre hívása, gazdálkodást érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív klub

rendezvények; fórumok; gyakorlati programok, workshopok), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális),

termelési kultúra továbbítása és kialakítása, tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása

egészségmegőrzés céljából -oktatás és kulturális céllal, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az

agráriumban (egészség-, hagyományőrzés és vállalkezóvá válás céljából), pályaorientációhoz kapcsolódó

 szaktanácsadás, képzés, programszervezés.

 ( 111 )  219.692

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00133

 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Óvári Judit, Szeged

  

( 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).

 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 )  219.693

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00132

 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BONOLACT BIFIDO FORTE

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 111 )  219.694

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00131

 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BONOLACT KID FORTE

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 111 )  219.695

 ( 151 )  2016.10.25.
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 ( 210 )  M 16 00130

 ( 220 )  2016.01.18.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZENDIUM BIO-GUM

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

 ( 111 )  219.696

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00128

 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Neuromultivit-EP

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

 készítmények; étrendkiegészítő-enzimek; vegyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  219.697

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00244

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  PÁNTLIKA

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

 áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  219.698

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00137

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Neroli Beauty Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zsófia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosószerek (nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra), öblítők; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

 cikkek.

 8    Borotvák.

  21    Borotvapamacsok, borotvaecsetek.

 ( 111 )  219.699

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00136

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Neroli Beauty Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zsófia, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  3    Szappanok; illóolajok; kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

  21    Fésűk és szivacsok; kefék, állatsörték (kefeáruk és ecsetek); fogkefék.

 ( 111 )  219.700

 ( 151 )  2016.10.25.

 ( 210 )  M 16 00135

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Shanghai INESA (Group) Co., Ltd., Shanghai, PRC (CN)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INESA

 ( 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; tűzoltókészülékek; adatfeldolgozó készülékek; szoftverek, rögzített; számítógépperifériák;

mágneses személyazonosító kártyák; olvasóegységek [informatika]; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;

mágneses adathordozók; kódolt mágneskártyák; fax-berendezések; elektronikus címkék árukhoz,

mérőkészülékek, elektromos; jelzőlámpák; fénycsövek reklámcélokra; elektronikus hirdetőtáblák; fényt kibocsátó

elektronikus mutatóeszközök; antennák; akusztikus navigációs és érzékelő rendszerek; elektronikus jeladók;

navigációs eszközök; radarkészülékek; telefonkészülékek; szonárok; hanglokátorok; modemek; belső, fedélzeti

távbeszélő készülék; televíziós készülékek; DVD-lejátszók; automatikusan gördülő hirdetési készülékek;

táblagépek oktatási célokra; diavetítők; képernyők fotogravűrhöz; mérőműszerek; geodéziai műszerek és

készülékek; gazométerek [mérőműszerek]; levegő elemzésére szolgáló készülékek; sebesség-ellenőrző

készülékek járművekhez; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek;

kilométerszámlálók járművekhez; termosztátok járművekhez; gázellenőrző készülékek; viszkozitásmérők;

gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; integrált áramkörök; tekercsek, elektromos, csatolások, kötések, (elektromos),

relék, elektromos; vetítővásznak [fényképészet]; távirányító készülékek; chipek [integrált áramkörök];

tranzisztorok; félvezetők; fotocellák; fényelemek, nehezékek világító készülékekhez; parázsfénygyújtók;

transzformátorok; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; mérőváltók; nyomásszabályozók;

fényerő-szabályozók; elektromos, csatolások, kötések, (elektromos); áramegyenirányítók; egyenfeszültségű

tápegységek; elosztódobozok [elektromosság]; radiológiai készülékek ipari használatra; röntgenkészülékek, nem

gyógyászati használatra; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra; akkumulátorok,

 elektromos; napelemek; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtó zárók.

 11    Villanykörték; fényforrások; lámpaernyők; zseblámpák, elektromos; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák

csőfoglalatai; elektromos, világító berendezések és készülékek; izzószálak elektromos izzókba; világító maszkok;

keresőlámpák, zseblámpák; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez[lámpakészletek]; világítótestek

járművekhez; búvárlámpák; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; világító házszámok;

 fluoreszkáló lámpák; kisülési csövek, elektromosak, világításra; kerámia fémhalogén lámpák.

 ( 111 )  219.718

 ( 151 )  2016.10.26.

 ( 210 )  M 16 00786

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  Molnár Dóra, Somoskőújfalu (HU)

 Nagy Lajos, Salgótarján (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   21    Háztartási és konyhai eszköz.

 ( 111 )  219.719

 ( 151 )  2016.10.26.

 ( 210 )  M 16 00787

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  Cott Beverages Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő cég), Tampa, Florida (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Kóla, valamint kóla elkészítésésére szolgáló szirupok, koncentrátumok és kivonatok.

 ( 111 )  219.722

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 01036

 ( 220 )  2016.03.25.

 ( 732 )  KESSEL-BAU Ipari és Kereskedelmi Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Beáta, Ózd

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Szilva-, birsalma-, őszibarack-, sárgabarack-, vilmoskörte-, körte-, szőlő-, alma-, fekete ribizli-, bodza-,

 muskotályos szőlő-, sornos szilva-, birsalmás alma-, vadalma-, vadkörte-, kökény-, somos almapálinka.

 ( 111 )  219.756

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 01467

 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  Hofer Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok, szendvicsek.

  43    Vendéglátás, kávéházzal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  219.757

 ( 151 )  2016.10.27.
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 ( 210 )  M 16 01089

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  radiocafé

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

 fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;

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

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 111 )  219.758

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 01088

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  dr. Komáromi Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

 fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;

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

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 111 )  219.759
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 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00968

 ( 220 )  2016.03.21.

 ( 732 )  Bodzsár Tamás 100%, Mályi (HU)

 ( 541 )  Barrio Latino

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

 ( 111 )  219.760

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00965

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d., Rovinj (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIRELA

 ( 511 )  29    Főtt és szárított hal; szárított hal; halakból és tenger gyümölcseiből készült krémek; halfilé; hal olívaolajban;

halpástétomok; halkrém; halak; hal, tartósított; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; halkonzerv; halból készített

élelmiszertermékek; pácolt hal; feldolgozott halak; feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; sózott hal;

 füstölt hal; halszeletek.

 ( 111 )  219.761

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00963

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

 vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  219.762

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00962

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
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 ( 111 )  219.763

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00961

 ( 220 )  2016.03.18.

 ( 732 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  219.764

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00594

 ( 220 )  2016.02.24.

 ( 732 )  My Life and My Body Egészségügyi Informatikai Kft., Szigetvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok [letölthető].

 ( 111 )  219.765

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00844

 ( 220 )  2016.03.10.

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  219.766

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 00720

 ( 220 )  2016.02.26.

 ( 732 )  Fülöp Nándor, Somoskőújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi tanácsadás, adósságrendezési szolgáltatás, tartozásrendezési szolgáltatás, adósságbehajtás,

 adósságbehajtás megszervezése.

 ( 111 )  219.767

 ( 151 )  2016.10.27.
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 ( 210 )  M 16 00841

 ( 220 )  2016.03.07.

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, 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).

 ( 111 )  219.768

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 01340

 ( 220 )  2016.04.20.

 ( 732 )  S.P.I.N. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények

és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  219.769

 ( 151 )  2016.10.27.

 ( 210 )  M 16 01461

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  Greenpass Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sümegi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, cheeseburgerek [szendvicsek], cukrászsütemények, desszert

mousse-ok [cukrászárú], gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények/torták, kakaós termékek, kekszek,

kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, lepények (gyümölcsös), liszttartalmú ételek, magas
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protein tartalmú gabonaszeletek, malomipari termékek, mandulás cukrászkészítmények, mandulás

cukrászsütemény, metélt tészta, nudli, galuska, metélttészta-alapú készételek, mézeskalács, palacsinták, piskóták,

pizzák, rizstorták, rizslepények, snack ételek (gabona alapú), snack ételek (rizs alapú), sós kekszek, sütemények,

 süteménytészta [pép, formázható], szendvicsek, tésztafélék, tortilla, zabalapú ételek, zabpehely, zsemlék.

A rovat 238 darab közlést tartalmaz. 
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