
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 03424

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  E-Business Group Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Csorba Sándor ügyvéd, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi adminisztráció; eladási propaganda.

 ( 210 ) M 15 01932

 ( 220 ) 2015.07.16.

 ( 731 )  DR. IMMUN KFT:, Hatvan (HU)

 ( 541 ) 25 gyógynövényes

 ( 511 )  35    Árubemutatás, árubemutatása kommunikciós médiában(kiskereskedelmi célból), áruminták terjesztése,

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-és

nagykereskedelme, import-export ügynökségek, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése

harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vásárok szervezése,

kirakatrendezés, közvéleménykutatás, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

 szerkesztése, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

  42    Kozmetikai kutatás.

 ( 210 ) M 15 03195

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  DUNAPANDA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

  
( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő szerek, olajesszenciák

és aromakivonatok, szabó-és cipészviaszok, testápolási cikkek, tisztító és illatosító készítmények, állatápolási

 készítmények, csiszolószerek.

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

és szépségápoló eszközök emberek és állatok részére, kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz

 építéshez, javításhoz, karbantartáshoz, ételkészítési eszközök, konyhai kések és evőeszközök.

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

berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és közegészségügyi berendezések, fűtő, hűtő, szellőztető,

légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai) hűtő és fagyasztó berendezések, személyi fűtő-, és szárító

felszerelések, szárítóberendezések, világítókészülékek, reflektorok, étel és ital készítéséhez főző, melegítő, hűtő

 és feldolgozó berendezések.

 14    Ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; drágakövek, gyöngyök és nemesfémek, beleértve

utánzataikat is, nemesfémből, drága-vagy féldrágakőből vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszek,

nemesfémből, drága-, vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készük vagy bevont szobrok és kisplasztikák,

apró disz tárgyak bronzból, azonosító karkötők (ékszerek), dobozok nemesfémből, dísztárgyak (bizsuk, ékszerek)

személyes használatra, ezüst ötvözetek, félnemesfém amulettek, fityegők (charm), kulcskarikák nemesfémből,

kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, kulcstartók bőrből; kulcstartók fémből, kulcstartók közönséges fémből,
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kulcstartók műbőrből, kulcstartók nemesfémből, nemesfém charmok, nemesfém kulcskarikák (csecsebecsék és

fityegők), nemesfémből készült díszdobozok, nemesfémből készült kulcstartók, nemesfémmel bevont apró

 dísztárgyak, nemesfémmel bevont kulcstartók (gyűrűk ).

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók,

eldobható papírtermékek, irodai és oktatási segédanyagok, művészeti alkotások és szobrocskák papírból és

kartonból, építészmodellek, nyomtatványok, papír, karton, papírból készült szűrőanyagok, papírból, kartonból

vagy műanyagból készült tasakok és cikkek áruházi csomagoláshoz és tároláshoz, pénztárolók, ragasztók irodai

 és otthoni célokra.

 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

 jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

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

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

asztalneműk, főzőedények és tárolók, feldolgozatlan és félig feldolgozott üveg nem meghatározott célra, agyag

virágcserepek, beltéri terráriumok (növénytermesztéshez); beltéri terráriumok (viváriumok); cserép virágtartók,

csővégek öntözőcsövekhez, fazekasáru (kaspók, cserepek), kaspók, nem papírból, kerti fecskendők, kerti

locsolókhoz csatlakoztatott locsolófejek, kerti öntözők, kertészeti kesztyűk, komposzttartályok háztartási

használatra, kötözőkarók cserepes növényekhez, locsolók/ öntözőberendezések, locsolókannák, öntözőkannák,

műanyagfedelek virágcserepekhez, műanyag virágcserepek, növényfecskendők, növénytartó kosarak,

növénytálak, átültető tartályok növényekhez, öntözőberendezések, öntözőfejek locsolókannákhoz, virágállványok

(virágok elrendezésére), vázák, öntözők virágok és más növények locsolásához, öntözőrudak kerti locsolókhoz,

üveg virágtartók, üvegből készült díszcserepek, üvegházban használt fecskendők, üvegvázák, vízfecskendő

növények permetezésére, palántázó tálcák, permetező fejek műanyagból, szórófejek öntözőcsőhöz, tálak

virágdekorációhoz, virágcserepek, virágcserepek porcelánból, virágcserép alátétek, virágcserép tartók,

virágfecskendők, virágkosarak, virágláda ablakba, virágtartók, virágtálak, virágtálak nemesfémből, virágvázák,

 virágvázák nemesfémből.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; bútorhuzatok,

 falvédők, függönyök, váznak, textilcikkek és azok helyettesítői.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; kalapáruk, lábbelik, ruházati cikkek.

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

falikárpitok; falborítások, falburkolatok műanyagból, falburkolatok papírból, falburkolatok parafából, fal-és

 mennyezetborítások, padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

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

karácsonyfadíszek; játékok, játékszerek, ajándéktárgyak, sportcikkek és felszerelések, ünnepi díszítések és

 mesterséges karácsonyfák.

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

ügyletekről; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások, reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások, üzleti, elemzési, kutatás és információs szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és

 adminisztratív szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása és tárolása.

  43    Vendéglátás, élelmezés, időleges szállásadás: ideiglenes szállásbiztosítás, étel és italellátás.

 ( 210 ) M 15 03755

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) FASHION STREET

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 03756

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FASHION STREET BUDAPEST

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 03757

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FASHION STREET BUDAPEST The shopping street!

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 03759

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FASHION STREET BUDAPEST The main shopping street!

 ( 511 )   35    Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

  36    Ingatlanügyletek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 00194

 ( 220 ) 2016.01.22.

 ( 731 )  Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00345

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  Koltai Norbert, Lesenceistvánd (HU)

 Lévai László, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kedvezménykártya rendszer kiépítése és üzemeltetése.

 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); weblap és applikáció, közösségi portál létrehozása, fenntartása és

fejlesztése; vadászattal és vadászati termékekről történő információk küldésének technikai háttérfejlesztése;

vadászat során használt elektronikai eszközök fejlesztése; vadászati helyek technikai fejlesztése, vadászlesek

technikai felszereltségének fejlesztése; vadászati termékekkel és információkkal kapcsolatos tájékoztatás

informatikai fejlesztése, szoftverek fejlesztése, web lapok fejlesztése, web lapok fejlesztése;

 környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések.

 45    Egyéni személyes és társadalmi jellegű, vadászattal, horgászattal, halászattal kapcsolatos táborok,

összejövetelek, rendezvények, kiállítások, szakmai fórumok teljes körű szervezése és lebonyolítása; biztonsági

szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; személyre szabott programok, és kedvezményrendszerek

szervezése és lebonyolítása egyéni igények szerint; segély és ügyeleti szolgálat szervezése és üzemeltetése;

 információs segítségnyújtás, tájékoztatás; jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00486

 ( 220 ) 2016.02.16.

 ( 731 )  Hoya Lens Hungary Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barabás-Katona Adrienn,Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) InShop

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00661

 ( 220 ) 2016.02.29.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 16 00867

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  CL Sweet & Food Zrt., Zsámbék (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 22. szám, 2016.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2238



  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 16 01087

 ( 220 ) 2016.03.29.

 ( 731 )  Sáskáné Nádas Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 ) PROTOCOL MAGAZINE Diplomacy, Business, Style

 ( 511 )   16    Kiadványok, folyóiratok.

  41    Oktatás, protokoll oktatás, rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 16 01179

 ( 220 ) 2016.04.07.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Egri eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 16 01323

 ( 220 ) 2016.04.19.

 ( 731 )  Brand International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sződi Fruzsina, Pannónia u. 24.

 ( 541 ) antikartell

 ( 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; gumirozott 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 derékalj; fejpárnák; takarók 100% merino birka; bárány

 és kaschmir alapanyagból.

  35    Matrac, ágybetét, ágykeret; ágyrács; boxspring ágyak kereskedelme; reklámozása.

 ( 210 ) M 16 01372

 ( 220 ) 2016.04.22.
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 ( 731 )  Aradi László 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy 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)

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 210 ) M 16 01631

 ( 220 ) 2016.05.12.

 ( 731 )  ÖKO-Pack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 ) Hulladék Akadémia

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01729

 ( 220 ) 2016.05.20.

 ( 731 )  Symphonia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kupper András, Budapest

 ( 541 ) Szimfónia program

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01787

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Keller Károly Ferenc, Érd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   37    Öntöző rendszerek üzembe helyezése és javítása.

  40    Faanyag kitermelése és feldolgozása.

  44    Kerttervezés.

 ( 210 ) M 16 01828

 ( 220 ) 2016.05.28.

 ( 731 )  LA-GA-TRI Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Körömápoláshoz kapcsolódó termékek.

 ( 210 ) M 16 01843

 ( 220 ) 2015.11.10.

 ( 731 )  Tradisco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

 ( 541 ) Tradisco

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti termékek.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 01861

 ( 220 ) 2016.05.31.

 ( 731 )  Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Tibor, 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).

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

  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).

 ( 210 ) M 16 01888

 ( 220 ) 2016.06.02.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Humorbajnokság

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; digitális

 rögzítésű média.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01894

 ( 220 ) 2016.06.03.

 ( 731 )  Clearwater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 áru).

 43    Vendéglátás, ezen belül bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 02022

 ( 220 ) 2016.06.09.

 ( 731 )  Zenit Home Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zenit Home

 ( 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; ércek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, elefántcsont, halcsont vagy

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 37    Ablakok és ajtók beszerelése, bútorok kárpitozása, építés, építési tárgyú információk, építkezések

felügyelete[irányítás], építőipari gépek kölcsönzése, konzultáció konstrukciókról, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőműves munkák, külső és belső festés, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,

nyílászárók beszerelése, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások[építés], tapétázás, tetőfedő

 munkák, vízszigetelés[építőipar].
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 02048

 ( 220 ) 2016.06.14.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsok; hústermékek; húsételek; sonka, felvágottak.

  30    Szendvicsek; tésztaételek.

 ( 210 ) M 16 02049

 ( 220 ) 2016.06.14.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

 ( 541 ) ROYAL Sága

 ( 511 )   29    Húsok; hústermékek; húsételek; sonka, felvágottak.

  30    Szendvicsek; tésztaételek.

 ( 210 ) M 16 02064

 ( 220 ) 2016.06.15.

 ( 731 )  Mága Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Annamária, Budapest

 ( 541 ) BUDAPESTI ÚJÉVI KONCERT

 ( 511 )   41    Zenei produkció.

 ( 210 ) M 16 02131

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) VÁRPALOTAI TÉMA

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02132

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) KONTAKT MÉDIA

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02133

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) SZÉKESFEHÉRVÁRI 7 NAP

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02134
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 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) SAVARIA 7 NAP

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02135

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) VASI TÉMA

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02137

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) FEJÉR MEGYEI TÉMA

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02139

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) PEST MEGYEI HÉT NAP

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02142

 ( 220 ) 2016.06.22.

 ( 731 )  dr. Magyarfalvi Botond 100%, Budapest (HU)

  

( 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).

 ( 210 ) M 16 02143

 ( 220 ) 2016.06.22.

 ( 731 )  dr. Magyarfalvi Botond 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Botaniqa
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 ( 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).

 ( 210 ) M 16 02144

 ( 220 ) 2016.06.22.

 ( 731 )  KIRÁLY I. Kapusiskola Kft., Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Edzőcipők, sportcipők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítőnadrágok, melegítőalsók; pólók; ruházat

 sportoláshoz; sportcipők; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportsapkák; sportzoknik.

 28    Futball kesztyűk; futballhálók; futballkapuk; futball-labdák; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak;

 sportcikkek és felszerelések; sportfelszerelés; sportlabdák; testvédők sportoláshoz.

 ( 210 ) M 16 02145

 ( 220 ) 2016.06.22.

 ( 731 )  FOTIMA-PLUS Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Naturol

 ( 511 )  3    Illóolajok; kozmetikumok; olajok kozmetikai célokra; testolajok [kozmetikumok].

 5    Táplálékkiegészítők.

  29    Növényi olajok étkezési célra.

 ( 210 ) M 16 02148

 ( 220 ) 2016.06.22.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mulatós Király & Királynő

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02150

 ( 220 ) 2016.06.22.

 ( 731 )  Veréb Tamás Sándor, Szeged (HU)

  ( 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).

 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02151

 ( 220 ) 2016.06.23.

 ( 731 )  Gál Gyöngyi, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Takács-Schmidt Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású készítmények, természetes gyógykészítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra, egészséges és környezet tudatos életmóddal kapcsolatos, és ezeket megteremtő és segítő gyógyhatású

 termékek.

 41    Oktatás, nevelés, sportoktatás, edzés, tornatanítás, tornatermek, edzőtermek működtetése, tornaórák tartása,

jógaoktatás, jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások, aerobik órák tartása, életmód tanácsadás, egészséges és

 környezet tudatos életmóddal kapcsolatos szolgáltatások.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, aromaterápiás szolgáltatások, masszázs, orvosi

 tanácsadás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02191

 ( 220 ) 2016.06.23.

 ( 731 )  LIVOLO Hungary Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) LIVOLO

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; betörésgátló elektromos felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek, csengők

[riasztóberendezések], csatlakozók, konnektorok [elektromosság], dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások, elosztódobozok [elektromosság], elektromos kapcsolók, távirányító készülékek, távmegszakítók,

 távkapcsolók.

  21    Üvegkeretek és üveglapok háztartási, dekorációs célra, beépített vékony elektromos vezetékekkel.

 35    Reklám, marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a következő termékek vonatkozásában:

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek

és berendezések, betörésgátló elektromos felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek, csengők

[riasztóberendezések], csatlakozók, konnektorok [elektromosság], dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások, elosztódobozok [elektromosság], elektromos kapcsolók, távirányító készülékek, távmegszakítók,

 távkapcsolók, üvegkeretek és üveglapok háztartási, dekorációs célra, beépített vékony elektromos vezetékekkel.
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 ( 210 ) M 16 02197

 ( 220 ) 2016.06.28.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 16 02198

 ( 220 ) 2016.06.28.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 16 02200

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Balogh Ágnes, Tompa (HU)

 ( 740 )  Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  31    Friss gyümölcsök.

  32    Sörök, gyümölcslevek, szörpök.

  33    Borok, pálinkák.

 ( 210 ) M 16 02201

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02202

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

  

( 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02203

 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  Reinas Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; reklámozás;

 reklámeszközök tervezése és formatervezése.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; digitális fájlok továbbítása;

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes rendszerek

 tervezése; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 210 ) M 16 02204

 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

 ( 740 )  Göczey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VAU

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02206
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 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02211

 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  NEXT Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Hotel Museum Budapest

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02212

 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  NEXT Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02213

 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  Vinum Praemium Alapítvány, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence, Budapest

  

( 546 )

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék (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).
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 ( 210 ) M 16 02214

 ( 220 ) 2016.06.29.

 ( 731 )  Fekete Noémi, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fodor János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 02262

 ( 220 ) 2016.07.05.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 ) A mi világunk

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02267

 ( 220 ) 2016.07.05.

 ( 731 )  NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Réka, Budapest

 ( 541 ) PickaPrinter

 ( 511 )   35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 02280

 ( 220 ) 2016.07.07.

 ( 731 )  TÉMAHOTEL Beruházó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02282

 ( 220 ) 2016.07.06.

 ( 731 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 16 02289

 ( 220 ) 2016.07.07.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02290

 ( 220 ) 2016.07.07.

 ( 731 )  Oltyán József, Kecskemét (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 02291

 ( 220 ) 2016.07.07.

 ( 731 )  Oltyán József, Kecskemét (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02292

 ( 220 ) 2016.07.07.

 ( 731 )  Oltyán József, Kecskemét (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02297

 ( 220 ) 2016.07.08.

 ( 731 )  Prémium Étolaj Kft., Újlengyel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok; hidegen sajtolt olajok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  40    Étkezési olajok; hidegen sajtolt olajok gyártása és készítése.
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 ( 210 ) M 16 02298

 ( 220 ) 2016.07.08.

 ( 731 )  Tel-Infó Betéti Társaság, Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 210 ) M 16 02299

 ( 220 ) 2016.07.08.

 ( 731 )  MAHIR Kiállítás és Rendezvény Szervező és Kivitelező 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02312

 ( 220 ) 2016.07.11.

 ( 731 )  GER-LAND Bútorstúdió Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok;

irodabútorok; iskolabútorok; munkapadok, munkaasztalok; műasztalosipari termékek; szekrények;

 üvegszerkrények, vitrinek.

  35    Árubemutatás; áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 16 02315

 ( 220 ) 2016.07.11.

 ( 731 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 ) Infotér

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; Gazdasági előrejelzések; Információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; Információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; Közvéleménykutatás; Marketing; On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Piaci

 tanulmányok; Piackutatás; Sajtófigyelés; Statisztikák összeállítása; Üzletszervezési tanácsadás.

 41    Élő előadások bemutatása; Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; Oktatás; On-line

 elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; Szemináriumok rendezése és vezetése.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; Számítástechnikai tanácsadás; Technológiai

 szaktanácsadás; Tudományos kutatás.
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 ( 210 ) M 16 02316

 ( 220 ) 2016.07.11.

 ( 731 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

 tanulmányok; piackutatás; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; üzletszervezési tanácsadás.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; on-line elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok rendezése és vezetése.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikai tanácsadás; technológiai

 szaktanácsadás; tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 16 02317

 ( 220 ) 2016.07.11.

 ( 731 )  Csala Vilmos, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Grafikus ábrázolások.

  35    Hirdetés és reklámozás.

  45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02320

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MCS MARCOSTAR

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 02323

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 210 ) M 16 02324

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 210 ) M 16 02327

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Discover Financial Services (Delaware államban bejegyzett cég), Riverwoods (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; hitelkártyák, betéti (debit) kártya és fizetőkártya szolgáltatások; elektronikus hitel-

és betét tranzakciók; banki szolgáltatások; számlafizetési és- bemutatási szolgáltatások; elektronikus alapátutalási

szolgáltatások; hitelkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások; világhálózaton keresztül terjeszett pénzügyi

 információ.

 ( 210 ) M 16 02330

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  Spring Messe Management GmbH, Mannheim (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok.

 35    Reklám célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; tanácsadói szolgáltatások kereskedelmi vonatkozású

ügyletek és reklám célú kiállítások szervezése vagy lebonyolítása céljából; kiállítások szervezésében való

részvétel; cégek tevékenységének bemutatása; eladási promóciók és kereskedelmi kapcsolatok közvetítése

Interneten keresztül is; reklámfelületek és standok biztosítása és rendelkezésre bocsátása a szükséges

felszerelésekkel, ebbe az osztályba; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozás; hirdetési helyek kezelése;

 piackutatás; piaci tanulmányok készítése és elemzése; kiállítások szervezésében való részvétel.

 41    Oktatási és kulturális célú előadások és kiállítások szervezése és vezetése; kulturális célú bemutatók
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rendezése; kulturális, oktatási célú versenyek rendezése; konferenciák, szemináriumok, szakosított kollokviumok

szervezése és vezetése; kongresszusok és szimpóziumok; nyomtatványok kiadása, különösen magazinok,

 katalógusok, poszterek és fényképek; szakmai közlemények kiadása az Interneten (nem hirdetési célból).

 42    Internetes oldalak létrehozása; műszaki tanácsadási szolgáltatások előadások és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása alatt.

 ( 210 ) M 16 02331

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 ) ÉS A FÉM ÉLETRE KEL

 ( 511 ) 2    Festékek, bevonatok, mázak, lakkok, festékszárító anyagok, színezőanyagok, mindezek, mint adalékanyagok

festékekhez, lakkfestékekhez és lakkokhoz, anyagok rozsda ellen és fakonzerváló szerek; színezékek

 alapozófestéshez; fafestékek.

 ( 210 ) M 16 02332

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Profikomp Környezettechnika Zrt. 100%, Gödöllő (HU)

  

( 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02333

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  Eastar Kft., Somogyvár (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02334

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  Eastar Kft., Somogyvár (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 22. szám, 2016.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2256



  

( 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).

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02335

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  Eastar Kft., Somogyvár (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 02336

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős Anett, 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).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
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 ( 210 ) M 16 02337

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  MEGGLE AG 100%, Wasserburg (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejtermékek; étkezési olajok; étkezési zsírok; tejszín; tejföl; tejszín termékek; növényi tejszín; növényi

 tejszín termékek.

 ( 210 ) M 16 02339

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  metaloBox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Ugrin Tamás, 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02340

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  dr. Bussay Dorottya Ágnes, Pécs (HU)

 ( 740 )  Herke és Szabó Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Borottya

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02344

 ( 220 ) 2016.07.14.

 ( 731 )  Soft Revolution Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 541 ) SR regiszter

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 02365

 ( 220 ) 2016.07.18.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 16 02366

 ( 220 ) 2016.07.18.

 ( 731 )  T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02370

 ( 220 ) 2016.07.18.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek; fogfehérítő gélek; gélek (fogfehérítő -).

 ( 210 ) M 16 02371

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  BÉKAFÜTTY-ALL IN Kft., Eger (HU)

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

 ( 541 ) Békafütty

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; büfék; étel- és italellátás; étkezdék; éttermek; kávéházak; sörbárok; vendéglátási

 szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 02372

 ( 220 ) 2016.07.18.

 ( 731 )  HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 546 )

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 16 02374

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  Gulácsi Loránd, Balatonfüred (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermek; ételek és italok biztosítása bisztrókban; panziók.

 ( 210 ) M 16 02376

 ( 220 ) 2016.07.18.

 ( 731 )  Ú.Bypass Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Teubel Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02380

 ( 220 ) 2016.07.18.

 ( 731 )  Pearl Event & Wedding Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Anna tanya - Rustic Garden

 ( 511 )   35    Üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

  41    Vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

  43    Vendéglátóipar; vendéglátás (élelmezés); rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 16 02382

 ( 220 ) 2016.07.19.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 16 02388

 ( 220 ) 2016.07.20.

 ( 731 )  Lakatos István, Balatonszepezd (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   32    Méz alapú alkoholmentes italok; alkoholmentes afrodiziákumok.

  33    Alkoholos esszenciák.

  39    Áruk csomagolása.

 ( 210 ) M 16 02389

 ( 220 ) 2016.07.20.

 ( 731 )  Lakatos István, Balatonszepezd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Méz alapú kozmetikai bőrápoló szerek.

  30    Méz.

  33    Mézsör.

 ( 210 ) M 16 02401

 ( 220 ) 2016.07.20.

 ( 731 )  Tóth Rudolf, Nyíradony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 16 02407

 ( 220 ) 2016.07.21.

 ( 731 )  Sidó Adrienn, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsínórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak; gombostűk és tűk;

 művirágok.

 31    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
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 számára; maláta.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 16 02410

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  Tóth Tamásné, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, ruhaneműk.

 ( 210 ) M 16 02416

 ( 220 ) 2016.07.21.

 ( 731 )  Köteles Attila, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, napszemüvegek, kontaktlencsék.

  28    Sportfelszerelések.

 35    Reklám, marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások online felületen is, szemüvegek,

 napszemüvegek és kontaktlencsék, sportfelszerelések vonatkozásában.

 ( 210 ) M 16 02418

 ( 220 ) 2016.07.22.

 ( 731 )  BERRY BABY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 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; kismama párna, meggymag párna,

 pelenkázó lapok.

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

 ágytakarók csecsemők és kisgyermekek részére, kifogó törölköző, matrac huzatok.

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

 karácsonyfadíszek; bölcsőhinták, rácsos babaágyak.

 35    Babakocsik és tartozékainak kereskedelme; kenguru gyermekhordozók és pelenkázó táskák kereskedelme;

bútorok, ágyak, gyermek bútorok és ezek tartozékainak, párnák, matracok kereskedelme; hordozó kendők, mei tai

típusú hordozó kendők kereskedelme; textil termékek ágyneműk, törölközők kereskedelme; kismama és gyermek

 alsó és felső ruházat kereskedelme; hinták, gyermekhinták kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 02493

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LYPSTANA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 02494
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 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) PRENURO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 02495

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) PREGULOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 02496

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) TREGALIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 02497

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) RELEZIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 16 02519

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) VIBTRAN

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02520

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) JOVIUS

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02521

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) VELUMDA

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02522
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 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) ZELUBRI

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02523

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) JANTRIC

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02524

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) ALGROVA

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02525

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) LEJENZA

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02583

 ( 220 ) 2016.08.08.

 ( 731 )  Enyedi Anita, Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02614

 ( 220 ) 2016.08.11.

 ( 731 )  Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Holczer, Jákó és Boross 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).

 ( 210 ) M 16 02617

 ( 220 ) 2016.08.11.

 ( 731 )  ACADEMY INTERNATIONAL LIMITED, London (GB)

 ( 300 )  417352 2016.04.15. PK

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ACADEMY

 ( 511 )   38    Kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; rádiós műsorszórás.

 ( 210 ) M 16 02623

 ( 220 ) 2016.08.12.

 ( 731 )  FrieslandCampina Nederland B.V., Le Amersfoort (HU)

 ( 740 )  SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; tejalapú italok; tejtermékek diétás célokra, nem gyógyászati célokra; erjesztett

tejtermékek; tartósított tejtermékek; tejpor; író; sűrített tej; joghurt és joghurttermékek; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; aludttej; túró; sajt és sajttermékek; tejszín; tejszínhab; tejföl, kávétejszín; tejalapú kávékrémpor;
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 növényi alapú kávékrémpor; étkezési olajok és zsírok; vaj; más osztályokba nem tartozó desszertek; sodó.

 30    Sütemény; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládétermékek, csokoládéalapú

 készítmények és italok; gabonaszeletek, édességszeletek; kakaó-bevonatú túróval töltött édességszelet.

 ( 210 ) M 16 02649

 ( 220 ) 2016.08.16.

 ( 731 )  NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

 ( 210 ) M 16 02665

 ( 220 ) 2016.08.17.

 ( 731 )  CUKOVY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

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

 ( 210 ) M 16 02694

 ( 220 ) 2016.08.22.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Retro FM

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02697

 ( 220 ) 2016.08.22.

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

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Retro TV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 02700

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Dorogi Péter, Balatonszárszó (HU)

 Gálos Ádám, Budapest (HU)

 Nádasdi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) INTIM TORNA ILLEGÁL

 ( 511 )  9    Elektronikus mágneses adathordozó, CD, DVD.

  25    Ruházati termékek.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, zenés programok, előadások.

 ( 210 ) M 16 02706

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  A3Z Invest Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sziebert György, Budapest

 ( 541 ) MAKESPACE

 ( 511 )   39    Raktározás; teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 16 02707

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Deprobe

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02735

 ( 220 ) 2016.08.25.

 ( 731 )  HANGAVÁRI Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Bodrogkisfalud (HU)

 ( 541 ) HANGAVÁRI Pincészet

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 02743

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02765

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  TELESYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru)

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

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

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások;

Termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; Üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás világítástechnikai és villanyszerelési

 termékekkel kapcsolatban, beleértve a globális interneten történő értékesítést is.

 ( 210 ) M 16 02770

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  Bergland Hungária Kft., Debrecen (HU)

  

( 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).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 16 02772

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  Mao Wenkai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
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 ( 541 ) BAOLISHI

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02775

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  Mao Wenkai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) CR

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02822

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Bozóki János, Budapest (HU)

 ( 541 ) LEDINA

 ( 511 )   11    Kutak, szökőkutak, díszkutak.

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 40    Kerámiaégetés, kerámiakészítés, kerámia feldolgozása, mázak felvitele kerámiára, kerámia feldolgozására

 vonatkozó információk biztosítása, kerámiaáruk gyártáshoz használt anyagok kezelése.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02823

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Bozóki János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Kutak, szökőkutak, díszkutak.

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

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

 valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
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elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 40    Kerámiaégetés, kerámiakészítés, kerámia feldolgozása, mázak felvitele kerámiára, kerámia feldolgozására

 vonatkozó információk biztosítása, kerámiaáruk gyártáshoz használt anyagok kezelése.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02865

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 731 )  Macau 1999 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágynemű.

  25    Ruházat, lábbeli.

 ( 210 ) M 16 02871

 ( 220 ) 2016.09.09.

 ( 731 )  Shan Su Fen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02889

 ( 220 ) 2016.09.09.

 ( 731 )  Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Csomád (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MineCinema

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

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

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

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02929

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Pál Dorottya, Budapest (HU)

 Boncz Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Isured Loyalty Pro-Bonus

 ( 511 )  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások; bankügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; tőkekihelyezés,

tőkeberuházás; hitelirodák; pénzalapok elektronikus átutalása; vagyonkezelés; pénzügyi elemzések; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; részletfizetéses hitelnyújtás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások;

életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás]; jelzálog-hitelezés; online banki szolgáltatások; gyűjtések szervezése;

 pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 16 02930

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Boncz Gábor, Budapest (HU)

 Pál Dorottya, Budapest (HU)

 ( 541 ) Insured Loyalty Pro-Insurance

 ( 511 )  36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások; bankügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; tőkekihelyezés,

tőkeberuházás; hitelirodák; pénzalapok elektronikus átutalása; vagyonkezelés; pénzügyi elemzések; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; részletfizetéses hitelnyújtás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások;

életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás]; jelzálog-hitelezés; online banki szolgáltatások; gyűjtések szervezése;

 pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 16 02982

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOL FRESH

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok, revük (időszakos lapok), ingyenes magazinok.

A rovat 138 darab közlést tartalmaz.
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