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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán

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

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

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

Hivatal (BOIP)

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

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

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

Hivatala (EUSZTH)

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

Együttműködési Tanácsának

Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey

GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia

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

Dél-Sandwich-szigetek

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

Terület

HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti

HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV)
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet

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

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

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

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

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

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-

tályozás (szabadalmi, illetve

használati minta rovatokban);

Locarnói Megállapodás sze-

rinti osztályozás (formater-

vezési minta rovatokban)

UPOV-kód (növényfaj-

ta-oltalmi rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)

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

adatai
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-

dalmi Együttműködési Szerződés

szerinti adatok

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

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény

szerinti adatok, valamint a kiegé-

szítő oltalmi tanúsítványra vonat-

kozó adatok

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

(96) az európai (EP) bejelentés
adatai

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

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

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)

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

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

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések, növényfajta-oltalmak

közzététele

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-

ta-oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-
sokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések

igénypont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak

szövege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai
adataiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű
fordítása

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban

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

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

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

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

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

közzététel adatai
(450)a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma
(500)Egyéb adatok

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

(540)a földrajzi árujelző megneve-
zése

(541)a megjelölés közönséges
írásmóddal

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

(551)együttes vagy tanúsító véd-
jegy

(554)térbeli megjelölés

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

lapjában történő közzététel
napja

(591)szín- vagy színes megjelölés

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

bejelentés ügyszáma
(646)megosztás esetén a korábbi

védjegy lajstromszáma
(660)a belső elsőbbség adatai

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

lajstrom szerinti jogosult vagy
a lajstromozási eljárásban
résztvevő bejelentő

(740)képviselő
(791)engedélyes

A rovatok rendezési elvei

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

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

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

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

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



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 03773

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

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

  

( 546 )

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok, ételízesítő porok.

  30    Só, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); ételízesítők, fűszerek és fűszerkeverékek.

 ( 210 ) M 15 02497

 ( 220 ) 2015.09.14.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Csekkrendező

 ( 511 )  16    Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott

órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;

pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

például plakátok, levelek, szórólapok, filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen keresztül közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen,

zártkörű hálózaton keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl.telefonon, mobiltelefonon

 keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 ( 210 ) M 15 02498

 ( 220 ) 2015.09.14.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CsekkRendező

 ( 511 )  16    Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott
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órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;

pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

például plakátok, levelek, szórólapok, filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen keresztül közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen,

zártkörű hálózaton keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl.telefonon, mobiltelefonon

 keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 ( 210 ) M 15 02920

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek elektromos áram elosztással, kereskedelmi ügyletek

villamos áram szállítással, kereskedelmi ügyletek építkezéssel és kereskelmi szolgáltatások építkezéssel

 kapcsolatos szerelési szolgáltatások tekintetében.

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

 szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 15 02921

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

 ( 541 ) ELMŰ - ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek elektromos áram elosztással, kereskedelmi ügyletek

villamos áram szállítással, kereskedelmi ügyletek építkezéssel és kereskelmi szolgáltatások építkezéssel

 kapcsolatos szerelési szolgáltatások tekintetében.

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

 szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 15 03197

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, 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).
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 ( 210 ) M 15 03796

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Kámán Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

 ( 541 ) zárszerviz.hu

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; acélcsövek; acéllemezek; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; acélredőnyök;

acélrudak; ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből;

ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak

fémből; aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből; alumínium; anyacsavarok fémből; azonosító lemezek fémből;

biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; cégtáblák, cégérek

fémből; cölöpök fémből; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; dobozok fémből;

dobozok fémzárai; dróthálók; drótkötelek, sodronykötelek; előre gyártott padozatok, peronok fémből; építmények

acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből,

épületekhez; fák fém védőszerkezetei; falburkolatok fémből; fellépők fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó

eszközök (nem elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek; fémállványzatok; fémanyagok

drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémcsavarok; fémcsövek; fémdobozok; fémek nyers vagy félig megmunkált

állapotban; fémépítmények; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémkabinok szórópisztolyos festéshez;

fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők;

fémlétrák; fémoszlopok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak; fémötvözetek; fémpadlók;

fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok rúdjai; fémrácsozat [mintás]; fémreszelékek; fémrostélyok, fémrosták;

fémszerelvények építményekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtömegcikkek; fémzárak

járművekhez; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből; fürdőmedencék madaraknak

(fémszerkezetek); gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; hajó kikötőbakok, kikötőcölöpök jelzőoszlopok

fémből; hirdetőoszlopok fémből; hordótartó állványok fémből; hordozható beszállólépcsők fémből, utasoknak;

hordozható építmények fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek]; istállók fémből; járólapok fémből; jégpályák

[fémszerkezetek]; kádak, medencék fémből; kandalló védőrácsok fémből; kerékbilincsek; kerítések fémből;

kerítésoszlopok fémből; készházak [kitek] fémből; könyökcsővek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,

ablaktáblák fémből; küszöbök fémből; lakatok; lambériák, falburkolatok fémből, lécek fémből; lépcsőfoklapok

fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; levélszekrények fémből; merevítőlemezek; páncélozott fémajtók;

páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fémből; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; pergolák

[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémből; reteszek, kallantyúk fémből;

rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rovarernyő-keretek fémből; rudak fémből

keményforrasztáshoz és hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémből;

sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sasszegek

fémből; satupadok fémből; szállítótálcák fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk kivételével; szegecsek,

fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; tartályok fémzárai; tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek

fémből; tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből

[épületekhez]; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár felsőpajzsok járművekhez, fémből;

 záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása; detektív ügynökségek; domén

nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása;

lakásfelügyelet [helyben]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrző-védő szolgáltatások; szaktanácsadás
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biztonsági kérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása; szellemi

 tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 16 00123

 ( 220 ) 2016.01.16.

 ( 731 )  György István 50%, Budapest (HU)

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) KPC BIKES

 ( 511 )   12    Kétkerekű jármű: kerékpár és valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00179

 ( 220 ) 2016.01.22.

 ( 731 )  Milford Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Show műsorok, show műsorok szervezése és rendezése; szórakoztatás; konferenciák; kiállítások; versenyek,

találkozók, bemutatók, fesztiválok, rendezvények szervezése és rendezése; szabadidős és kulturális rendezvények

 szervezése és lebonyolítása; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás) szervezése és rendezése; oktatás.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00653

 ( 220 ) 2016.02.26.

 ( 731 )  Pálinka Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Lukácsi Sándor, Békéscsaba

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00768
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 ( 220 ) 2016.03.03.

 ( 731 )  Wu Quan, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; takarító eszközök.

  24    Ágy- és asztalneműk.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00821

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  APPA TRADE Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyümölcsös bébiételek; gyümölcsalapú biológiai készítmények humángyógyászati célra; gyümölcstartalmú

diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyümölccsel gyógyászati használatra; gyümölcsös

diétás italok gyógyászati használatra; élelmi gyümölcs rostok; gyümölcsalapú, élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; gyümölcsalapú elixírek (gyógyszerészeti készítmények); gyümölcsalapú emésztést elősegítő

szerek gyógyszerészeti használatra; gyümölcsökkel dúsított enzimek gyógyászati használatra; gyümölcsökkel

dúsított enzimek gyógyszerészeti használatra; gyümölcsökkel dúsított enzimkészítmények gyógyászati

használatra; gyümölcstartalmú étrend-kiegészítő enzimek; gyümölcstartalmú étrend-kiegészítők állatok számára;

glükóz étrend-kiegészítők; gyümölcsízű gyógycukor; gyümölcsízű gyógy cukorkák; gyógyhatású,

gyümölcstartalmú adalékanyagok; gyógyhatású, gyümölcstartalmú állateledel; gyümölcstartalmú gyógyitalok;

gyümölcsalapú herbateák gyógyászati használatra; gyümölcsalapú hörghurut elleni készítmények;

gyümölcstartalmú húgyúti bántalmak elleni készítmények; gyümölcsízű kandiscukor gyógyászati használatra;

gyümölcsös lenmag étrend-kiegészítők; gyümölcsporos lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; gyümölcsös

lenmagolaj étrend-kiegészítők; gyümölcs ízesítésű maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok,

gyümölccsel gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; gyümölcsporos méhpempő

étrend-kiegészítők; gyümölcsporos méhpempő gyógyászati használatra; gyümölcs tartalmú nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra (héjas termésű gyümölcsökből);

gyümölccsel dúsított pektin gyógyszerészeti használatra; gyümölccsel dúsított pollen étrend-kiegészítők;

gyümölcsporos propolisz étrend-kiegészítők; gyümölcsporos propolisz gyógyszerészeti célokra; gyümölccsel

dúsított protein étrend-kiegészítők; gyümölccsel dúsított protein táplálék kiegészítők állatoknak; gyümölcsízű

rágógumi gyógyászati használatra; gyümölcsszirupok gyógyszerészeti használatra; gyümölcsízű szőlőcukor

gyógyászati használatra; gyümölcsalapú tápanyag adalékok; gyümölcstinktúrák gyógyászati használatra;

 gyümölcs tartalmú vitaminkészítmények.

 29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; gyümölccsel dúsított áloé vera emberi fogyasztásra

elkészítve; gyümölcsös aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna gyümölcsös kéregben; articsóka

gyümölcsdarabokkal, tartósított; aszalt kókuszdió; bab gyümölcsdarabokkal, tartósított; borsó

gyümölcsdarabokkal, tartósított; gyümölcskivonatos bundás burgonyaszeletek; gyümölcskivonatos bundás virsli;

burgonyaszirom gyümölcskivonattal; datolya; dzsemek; gyümölcsös erjesztett tejes italok étkezési célokra;

fagyasztott gyümölcsök; földimogyoró, elkészítve; gomba gyümölcs darabokkal, tartósított; gyümölcsös

gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,
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tartósított; gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma gyümölcs darabokkal, tartósított; halból

készített ételek gyümölccsel; halikra, gyümölcsökkel elkészítve; halkonzervek gyümölcsdarabokkal; hal

mousse-ok gyümölccsel; hal tartósított gyümölcsdarabokkal; gyümölcsös hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok gyümölccsel; húskocsonya gyümölcsdarabokkal; húskonzervek gyümölcskészítményekkel;

gyümölcsös húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok gyümölcskivonattal; hús, tartósított

gyümölcsdarabokkal; gyümölcsjoghurt; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; gyümölcsös kefir;

kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kompótok; gyümölcsdarabos krokett; lekvár; lencse gyümölcsdarabokkal,

tartósított; gyümölcsös lenmagolaj kulináris célokra; gyümölcslevesek; gyümölcsleves készítmények; magvak

elkészítve; májpástétom gyümölccsel; mandula, őrölt; mandulatej étkezési célokra; mazsola; gyümölcsös milk

shake-ok (tejalapú frappé italok); mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve

gyümölcs ízesítéssel; olajbogyó, tartósított; gyümölcsökkel ízesített, héjas termésű gyümölcsökből kivont olajok,

étkezési; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém gyümölccsel; gyümölcs ízesítésű paradicsomlé főzéshez; gyümölcs

ízesítésű paradicsompüré; gyümölcs pektin táplálkozásra; gyümölcsös rizstej (tejpótló); gyümölccsel ízesített

sajtok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka gyümölcsös kéregbe; gyümölccsel ízesített sózott hal; gyümölccsel

ízesített sózott hús; gyümölcsös sűrített tej; szárított zöldségek szárított gyümölcsökkel; szarvasgomba

gyümölcsdarabokkal, tartósított; gyümölccsel ízesített szezámolaj; gyümölccsel ízesített szójatej (tejpótló); tahini

(szezámmagkrém) gyümölccsel; tejes italok gyümölccsel, főként tejet tartalmazó; gyümölcsös tejszínhab;

gyümölcsös tejszín (tejtermék); gyümölcsös tejtermékek; gyümölcs ízesítésű tojáslikőr (alkoholmentes-);

tőzegáfonya szósz (befőtt); vaj gyümölcsdarabokkal; gyümölcsös vajkrém; gyümölcsporos virágporkészítmények

(élelmiszer); zöldségek gyümölccsel, főtt; zöldségek gyümölccsel, tartósított; zöldséges mousse-ok gyümölccsel

(habok); zöldségkonzervek gyümölccsel; zöldséglevek gyümölcskivonattal főzéshez; zöldségleves készítmények

gyümölcskivonattal; zöldségsaláták gyümölccsel; zöldségvelőkrém gyümölccsel; gyümölcs zselatin;

 gyümölcszselék, étkezési; gyümölcs- és zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Amerikaimogyorós cukrászsütemények; gyümölcsös amerikai palacsinták; gyümölcsös aprósütemény,

teasütemény; gyümölcsös aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; gyümölcsaromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével; gyümölcsaromás készítmények élelmezéshez; gyümölcstartalmú bonbonok (cukorkák);

gyümölcsös briós; gyümölcs chips (gabonakészítmény); gyümölcsös chutney (fűszeres ízesítő); gyümölcsporos

cikória (pótkávé); gyümölcsporos cukor; gyümölcsporos cukorból készült tortadíszek; gyümölcsízű cukorkaáruk;

gyümölcsös cukormáz süteményekhez; gyümölcsös cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére; gyümölcsös

cukrászsütemények; gyümölcsös csokoládé; csokoládéalapú, gyümölcstartalmú italok; csokoládé-bevonatú,

diófélék; csokoládéból és gyümölcsből készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok gyümölccsel (habok);

gyümölcsös ízesítésű csokoládés tej (ital); desszert mousse-ok gyümölccsel (cukrászáru); diófélékből készült

lisztek; gyümölcsös édesgyökér nyalókák (cukrászáru); édesítőszerek, (gyümölcsalapú, természetes-);

élelmiszer-ízesítők gyümölcseszencia hozzáadásával, az illóolajok kivételével; gyümölcseszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; gyümölcstartalmú ételízesítő (fűszer); fagyasztott

joghurt gyümölccsel (cukrászati jég); gyümölcsfagylalt, jégkrém; gyümölcsporos fűszerek; gyümölcsporos

fűszerek, ízesítők; gyümölcsporos fűszerkeverék; gabonakészítmények gyümölccsel ízesítve; glükóz étkezési

használatra; gríz, kuszkusz, búzadara gyümölcsdarabokkal; gyümölcs coulis-k (mártások); gyümölcskocsonya,

zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle) héjas termésű gyümölcsökkel;

gyümölcsös húslé, mártás, szaft, gyümölcseszencia hozzáadásával készült húspástétomok; gyümölcsös

ízesítőszerek; gyümölccsel ízesített jég (ehető-); gyümölcsös jeges tea; gyümölcsös jégfrissítő italokhoz,

ételekhez; gyümölcsös jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó jegesital; gyümölcsízű kandiscukor;

gyümölcsízű karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé tejjel; gyümölcsös keksz;

gyümölcsös kekszek; gyümölcsös kenyér; gyümölcsös kenyér kovász nélkül, macesz; gyümölcsös ketchup

(szósz); gyümölcsporos kukoricaliszt; gyümölcsös kukoricapehely; lepények (gyümölcsös-); lisztek (héjas

termésű gyümölcsökből); liszttartalmú ételek (héjas termésű gyümölcsökből); magas protein tartalmú

gabonaszeletek gyümölccsel; malátás gyümölcsös kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények;

mandulás cukrászsütemény; marcipán; gyümölcsös marinádok (fűszeres pácok); gyümölcsös méhpempő;
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gyümölcsös melasz; gyümölccsel ízesített mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta-alapú gyümölcstartalmú

készételek; gyümölcstartalmú metélt tészta, nudli, galuska; gyümölcsös méz; mézeskalács (gyümölcsös);

gyümölcsös mustár; gyümölcsös müzli; gyümölcsös müzliszeletek; gyümölcsös nádcukor szirup; nem

gyógyászati, gyümölcsös infúziók; gyümölccsel ízesített növényi készítmények pótkávéként való használatra;

gyümölcsös palacsinták; gyümölcsös paradicsomszósz; gyümölcsös pasztillák (cukrászáru); gyümölcsös piskóták;

gyümölcstartalmú pizzák; gyümölcsalapú pótkávé; gyümölcsös pralinék; gyümölcspudingok; gyümölcsös quiche

(tésztában sült sós sodó); gyümölcsízű rágógumi; gyümölcsrizs; gyümölcsös rizspuding; gyümölcsös

rizssütemény; gyümölcseszencia hozzáadásával készült salátaöntetek; gyümölcsös snack ételek (gabona alapú-);

gyümölcsös snack ételek (rizs alapú-); gyümölcseszencia hozzáadásával készült sonkamáz; gyümölcsös sós

kekszek; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös süteménypor; gyümölcsös süteménytészta; gyümölcseszencia

hozzáadásával készült szendvicsek; gyümölcseszencia hozzáadásával készült szójabab-pástétom (ételízesítő);

gyümölcseszencia hozzáadásával készült szójaszósz; gyümölcseszencia hozzáadásával készült szószok

(ízesítőszerek, fűszeres mártások); gyümölcs- szörbet (fagylalt); gyümölcstartalmú taco; gyümölcsporos

tápiókaliszt; gyümölcstea; gyümölcstea alapú italok; teahelyettesítőként használt gyümölcsök, virágok vagy

levelek; gyümölcsös tejsodó (vaníliás krém); tésztában sült gyümölcsös pástétom; gyümölcseszencia

hozzáadásával készült tésztaöntetek; gyümölccsel töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); gyümölcstartalmú

vermicelli, nudli, metélt tészta; gyümölcsös zabalapú ételek; gyümölcsös zabdara; gyümölcsporos zabliszt;

 zabpehely gyümölcsökkel; gyümölcsös zsemlék.

 31    Alga emberi vagy állati fogyasztásra; áloé vera növények; amerikaimogyoró, friss; bogyók (friss

gyümölcsök); citrom, friss; citrusgyümölcs, friss; diófélék (gyümölcsök); étkezési szezámmag, feldolgozatlan;

gesztenye, friss; gyümölcsök, friss; kakaóbab, nyers; kókuszdió; kókuszdió héj; kóladió; konyhakerti növények,

friss; mandula (gyümölcs); mogyoró; narancs; növények; palánták; szőlő, friss; törköly (gyümölcsök

 visszamaradt részei).

 32    Gyümölcstartalmú alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú alkoholmentes italok; gyümölcstartalmú alkoholmentes koktélok;

almabor, alkoholmentes; áloé vera italok, alkoholmentes; gyümölcstartalmú ásványvizek; gyümölcstartalmú

ásványvizek (italok); gyümölcseszenciák italok előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyümölcsös

gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcstartalmú izotóniás italok;

gyümölcskészítmények italok előállításához; gyümölcskészítmények likőrök előállításához; gyümölcstartalmú

kvasz (alkoholmentes tej); limonádék; gyümölcsös malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú,

gyümölcstartalmú alkoholmentes italok; mustok; gyümölcstartalmú pasztillák szénsavas italokhoz;

gyümölcsporok szénsavas italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); gyümölcstartalmú söralapú

koktélok; gyümölcstartalmú sörbetek (italok); gyümölcstartalmú sörök; gyümölcstartalmú szasszaparilla

(alkoholmentes ital); gyümölcstartalmú szénsavas italok; gyümölcstartalmú szódavíz; gyümölcstartalmú

szódavizek; gyümölcstartalmú szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; gyümölcstartalmú szörpök italokhoz;

gyümölcstartalmú szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú, gyümölcstartalmú italok; gyümölcstermékek

ásványvizek előállításához; gyümölcstermékek szénsavas vizek előállításához; gyümölcstartalmú vizek (italok);

 gyümölcstartalmú zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 16 00826

 ( 220 ) 2016.03.08.

 ( 731 )  OPEN HOUSE Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00833

 ( 220 ) 2016.03.09.
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 ( 731 )  BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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).

 ( 210 ) M 16 00834

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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).

 ( 210 ) M 16 00835

 ( 220 ) 2016.03.09.

 ( 731 )  BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A KÖVETKEZŐ 100 ÉV

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

 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).

 ( 210 ) M 16 00882

 ( 220 ) 2016.03.13.

 ( 731 )  Balogné Brückler Anett, Dunakeszi (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 23. szám, 2016.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2349



 ( 541 ) INDIGO handmade

 ( 511 )   18    Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók.

  28    Csecsemőknek való hinták; hinták gyermekeknek.

 ( 210 ) M 16 00970

 ( 220 ) 2016.03.21.

 ( 731 )  Wellamarin Kft, Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Purman Judit Anna, Budapest

 ( 541 ) Scala Étterem

 ( 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).

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 00997

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s. 100%, Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 300 )  POZ 2526-2015 2015.12.18. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 210 ) M 16 00998

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s. 100%, Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 300 )  POZ 2527-2015 2015.12.18. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 210 ) M 16 00999

 ( 220 ) 2016.03.22.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s. 100%, Liptovsky Mikulas (SK)
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 ( 300 )  POZ 2528-2015 2015.12.18. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 210 ) M 16 01111

 ( 220 ) 2016.04.01.

 ( 731 )  MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bakonyi Lilla, Budapest

 ( 541 ) Ernyő Engedély

 ( 511 )  45    Engedélyek jogi ügyintézése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szellemi

 tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 16 01119

 ( 220 ) 2016.04.04.

 ( 731 )  Győrpál Árpád, Pécs (HU)

 ( 541 ) Hétről-Hétre

 ( 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; alkotóműhelyek szervezése és

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

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; leíró szolgálat; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01369

 ( 220 ) 2016.04.25.

 ( 731 )  Benke Gábor, Szigetbecse (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Live Jasmin

 ( 511 )  35    Rádió-, televízió- és internetes TV, programokkal és filmgyártásával összefüggő kereskedelmi ügyletek

 bonyolítása és azokkal kapcsolatos reklám, marketing tevékenységek.

  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 01509

 ( 220 ) 2016.05.04.

 ( 731 )  Fáy Jenő, Diósd (HU)

  

( 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) fém fűtési csövek; szerelvények; berendezések és

 tartozékok.

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

 berendezések (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); nem fém fűtési csövek, szerelvények, berendezések és tartozékok.

 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); központi fűtés-, padlófűtés-, falfűtés szerelés, kivitelezés.

 ( 210 ) M 16 01690

 ( 220 ) 2016.05.18.

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

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztószerek (ipari-).

 2    Festékek; lakkok.

 3    Üvegszövet háló.

 6    Tetőtéri ablak és kibúvó.

  17    Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült).

  19    Gipszvakolat; habarcs építési célokra; gipsz; cement.

 ( 210 ) M 16 01763

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  Magyar Erika, Somogyszob (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )  18    Bőrből és bőrutánzatokból készült táskák, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, sporttáskák, erszények,

 pénztárcák; esernyők és napernyők, kulcstokok, levéltárcák, névjegykártyatartók.

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

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

 ( 210 ) M 16 01775

 ( 220 ) 2016.05.25.

 ( 731 )  Miao Chenbing, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) MIU MODA

 ( 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 01776

 ( 220 ) 2016.05.25.

 ( 731 )  Viadukt Mozgás Forrás Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportközpont, sport tevékenység, sport versenyek, sportrendezvények, sportpálya, squash pálya, sport

 centrum, fitnesz terem, bowling terem, mozgás központ.

 ( 210 ) M 16 01831

 ( 220 ) 2016.05.30.

 ( 731 )  PROGEN Mérnöki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kálovics Eszter, 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.

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

 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 01871
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 ( 220 ) 2016.06.01.

 ( 731 )  iData Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Lajos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműre, épületre, ajtókra, nyílászárókra való biztonságtechnikai vagy egyéb műszaki eszközök felszerelése

 és javítása.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 16 01879

 ( 220 ) 2016.06.01.

 ( 731 )  Csónakázótó Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Zoltán György, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01920

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Universal Electronics Inc., Santa Ana California (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5

 ( 541 ) ONE FOR ALL

 ( 511 )  3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

9    Készülékek és műszerek elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló

készülékek; antennák; akkumulátor töltők; kábelek; állványok audio/video eszközökhöz; hangszórók; fejhalgatók;

 mikrofonok.

 ( 210 ) M 16 01938

 ( 220 ) 2016.06.08.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

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

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

 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 01997

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  Jávor Zoltán, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Kozmetikumok, sportkozmetikumok.

  32    Alkoholmentes italok, ásványvizek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02031

 ( 220 ) 2016.06.13.

 ( 731 )  TRULY LOVED Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02055

 ( 220 ) 2016.06.14.

 ( 731 )  SPAR Magyarorazág Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
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 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Életed része

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02077

 ( 220 ) 2016.06.16.

 ( 731 )  Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 210 ) M 16 02085

 ( 220 ) 2016.06.16.

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

 ( 541 ) CALOPET MAX

 ( 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 02086

 ( 220 ) 2016.06.16.

 ( 731 )  inSPORTline Hungary kft, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Borovic Jozef, Esztergom

 ( 541 ) Pennyboard

 ( 511 )   28    Gördeszkák; gördeszkák [szabadidős felszerelés]; játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 16 02087

 ( 220 ) 2016.06.16.

 ( 731 )  Connect Europe Bt 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Iván Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatás szervezése; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02088

 ( 220 ) 2016.06.16.

 ( 731 )  Linea Márti 100%, Szeged (HU)
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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 02090

 ( 220 ) 2016.06.17.

 ( 731 )  AVSpecialista Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio-videojel elosztó és közösítő berendezés; audiovizuális tanítási eszközök; digitális fényképezőgép;

digitális képmegjelenítő és továbbító készülék; digitális képrögzítő berendezés; elosztópultok, konzolok

[elektromosság]; gyengeáramú berendezések; irodatechnikai berendezés; mágneses adatrögzítők és adathordozók;

mozgókép-megjelenítő és továbbító készülék; oktatástechnikai bemutató és szemléltető eszköz; projektor tartó

konzolok [fémből]; számítástechnikai berendezés és alkatrész; szavazógépek; TV és monitor tartók;

 vetítővásznak [fényképészet]; vetítő vásznak; vezeték nélküli számítástechnikai eszközök.

 ( 210 ) M 16 02128

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  MENS MENTIS HUNGARY Kft., Biharkeresztes (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 16 02138

 ( 220 ) 2016.06.21.

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

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) ZALA SZÉPE

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

 ( 210 ) M 16 02156

 ( 220 ) 2016.06.23.

 ( 731 )  Tamás Gergely, Pécs (HU)

 ( 541 ) Minnie Donuts

 ( 511 )   30    Fánkok, aprósütemények.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

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

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

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

keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba

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

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

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; statisztikák

 összeállítása; szabadtéri hirdetés; számlázás; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;

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

 ( 210 ) M 16 02165

 ( 220 ) 2016.06.24.

 ( 731 )  Next Unio Magyarország Kft., Göncruszka (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; energiaitalok; energiaitalok [nem

 gyógyászati használatra]; koffeintartalmú energiaitalok.

 ( 210 ) M 16 02172

 ( 220 ) 2016.06.24.

 ( 731 )  MEEX Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Murányi Katica, Novaj

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 16 02178

 ( 220 ) 2016.06.27.

 ( 731 )  Bánkuti 2004 Kft., Vác (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Kalapáruk, ruházati cikkek, lábbelik.

  26    Ruházati kellékek, varrási és textildekorációs árucikkek.

  28    Sportcikkek és felszerelések.

 ( 210 ) M 16 02208

 ( 220 ) 2016.06.28.

 ( 731 )  Balatoni Hajózási Zrt., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár-Bíró György, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

 ( 210 ) M 16 02218

 ( 220 ) 2016.06.30.

 ( 731 )  Two Pipi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik

 számára.

 ( 210 ) M 16 02273

 ( 220 ) 2016.07.06.

 ( 731 )  Zala-Cereália Kft., Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 16 02319

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin 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).
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 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 02321

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nini

 ( 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 02322

 ( 220 ) 2016.07.12.

 ( 731 )  dr. Faragó Zsolt Károly, Rád (HU)

 ( 541 ) KEDVENCDOKTOR

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 állatok számára; kötszeranyagok, tapaszok; fertőtlenítőszerek.

 10    Sebészeti, orvosi állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok állatok részére; sebészeti

 varratanyagok állatok részére.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 210 ) M 16 02350

 ( 220 ) 2016.07.13.

 ( 731 )  Frigostar Refrigerants Kft., Szatymaz (HU)

 ( 740 )  Vreczkó Attila, Szatymaz

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Hűtőközegként használt vegyi készítmény.

 4    Hűtőgép kompresszor olaj.

 ( 210 ) M 16 02352

 ( 220 ) 2016.07.15.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

könyvkötészeti anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség; hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése; piackutatás;
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plakáthirdetés; rádiós-, televíziós reklám, reklámújság; statisztikai tájékoztatás; áruminták-, reklámanyagok-,

 röpiratok-, prospektusok és nyomtatványok terjesztése.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02355

 ( 220 ) 2016.07.15.

 ( 731 )  CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A Tejes Felfrissülés!

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészítmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,

 túró készítmények, és ezek ízesített változatai, túródesszertek.

 30    Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák,

sütemények, tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok,

jégkrémek, fagyasztott krémek; vaníliás krémek, pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű

 készítmények.

 ( 210 ) M 16 02359

 ( 220 ) 2016.07.14.

 ( 731 )  Pataky Tamás 40%, Budapest (HU)

 Tuska Milán 30%, Tótkomlós (HU)

 Csaba Tamás 30%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Total Dance 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).

 ( 210 ) M 16 02384

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  MAD WINE Kft. 100%, Mád (HU)

 ( 740 )  Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02385

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  Sectum Security Zrt., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Tenk Ügyvédi Iroda, dr. Tenk Zoltán, Budapest
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 ( 541 ) SECTUM

 ( 511 ) 6    Bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; páncélozott

fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok, zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár

 felsőpajzsok járművekhez, fémből.

 9    Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.

 37    Épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; fertőtlenítés; javítási tárgyú információk;

 lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; tisztítógépek kölcsönzése.

 39    Áruszállítás; bútorszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítás

 páncélozott járművekkel; szállítmányozás; teher(áru)szállítás.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet [helyben]; őrző-védő

szolgáltatások; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; széfek bérbeadása;

 testőrszolgáltatás; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 16 02386

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  Sectum Security Zrt., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Tenk Ügyvédi Iroda, dr. Tenk Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; páncélozott

fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok, zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár

 felsőpajzsok járművekhez, fémből.

 9    Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.

 37    Épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; fertőtlenítés; javítási tárgyú információk;

 lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; tisztítógépek kölcsönzése.

 39    Áruszállítás; bútorszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítás

 páncélozott járművekkel; szállítmányozás; teher(áru)szállítás.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet [helyben]; őrző-védő

szolgáltatások; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; széfek bérbeadása;

 testőrszolgáltatás; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 16 02387

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  Sectum Security Zrt., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Tenk Ügyvédi Iroda, dr. Tenk Zoltán, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Bilincsek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; páncélozott

fémajtók; páncélszekrények; páncélzatok, zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár

 felsőpajzsok járművekhez, fémből.

 9    Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.

 37    Épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; fertőtlenítés; javítási tárgyú információk;

 lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; tisztítógépek kölcsönzése.

 39    Áruszállítás; bútorszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítás

 páncélozott járművekkel; szállítmányozás; teher(áru)szállítás.
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 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet [helyben]; őrző-védő

szolgáltatások; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; széfek bérbeadása;

 testőrszolgáltatás; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 16 02390

 ( 220 ) 2016.07.20.

 ( 731 )  Horváth Endre Attila 50%, Nagykanizsa (HU)

 Kurucz Gergely 25%, Budapest (HU)

 Kurucz Dániel 25%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szórakoztatás, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02421

 ( 220 ) 2016.07.22.

 ( 731 )  Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Petróczy Anna Zsófia, Budapest

 ( 541 ) Beontrips

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02422

 ( 220 ) 2016.07.22.

 ( 731 )  Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Petróczy Anna Zsófia, Budapest

 ( 541 ) Beon

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02423

 ( 220 ) 2016.07.22.

 ( 731 )  Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Petróczy Anna Zsófia, Budapest

 ( 541 ) Travel starts here.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02424

 ( 220 ) 2016.07.22.

 ( 731 )  Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Petróczy Anna Zsófia, Budapest

 ( 541 ) Az utazás itt kezdődik.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 16 02426

 ( 220 ) 2016.07.22.

 ( 731 )  Tourezmo Travel Kft. 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Petróczy Anna Zsófia, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02429

 ( 220 ) 2016.07.25.

 ( 731 )  Spiller Kereskedelmi Kft. 100%, Csákvár (HU)

 ( 541 ) Aqvirade

 ( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 02439

 ( 220 ) 2016.07.26.

 ( 731 )  Kiss Ferenc, Őrbottyán (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre, Szeged

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02441

 ( 220 ) 2016.07.21.

 ( 731 )  ARH Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PARKIT SYSTEM

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb számítógépes szoftverek.

 ( 210 ) M 16 02448

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás, tájékoztatás, reklámozás.

  45    Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 210 ) M 16 02449

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  QINGHUA HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével).

 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 02450

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  divány.hu Internetes Tartalomszolgáltató 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).

 ( 210 ) M 16 02464

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02467

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Profarma UAB, Vilnius (LT)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02468

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Profarma UAB, Vilnius (LT)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02469

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Profarma UAB, Vilnius (LT)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02471

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  KRISTINUS BORBIRTOK Kft., Kéthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Aniot Péter, Budapest

 ( 541 ) Kristinus

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02473

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Molnár Károly Csaba 100%, Hatvan (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02481

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  Kaleido Entertainment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02482

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  Kaleido Entertainment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02483

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Marketing Soul Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pécs (HU)
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 ( 541 ) Tüke Online Piac

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

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

számítógépes adatbázisokban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC)

hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

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

reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő

bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;

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

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti

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

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

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

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

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

előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói

szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok

rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.

 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; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások;
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divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap dizájn

tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakon; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari

formatervezés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatómotorok biztosítása az

internethez; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; számítástechnikai tanácsadás;

számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek

kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok

kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint

szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; textilek

tesztelése; tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 16 02484

 ( 220 ) 2016.07.27.

 ( 731 )  Kaleido Entertainment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02486

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  HER-CSI-HUS Baromfi- és Sertésfeldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Hernád (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, 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.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02487

 ( 220 ) 2016.07.28.
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 ( 731 )  Piros Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Krisztián, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 16 02500

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Holcsa Judit, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; szakmai

újraképzés; tornatanítás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

 pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02502

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Mecsekerdő Zrt., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Erdészeti termékek, aszalással szárított gyümölcsök és zöldségek.

  32    Alkoholmentes italok, préselt gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 16 02504

 ( 220 ) 2016.08.01.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) BALINDYA

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 16 02505

 ( 220 ) 2016.08.01.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) TRULIPRA

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények zsíranyagcsere-zavar esetén.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 23. szám, 2016.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2370



 ( 210 ) M 16 02526

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf (AT)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi üzletek szervezésének és vezetésének optimalizálására vonatkozóan;

üzleti adminisztráció; irodai munkák; bolti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák üzleti

adminisztrációja; bevásárlóközpontban nyújtott szolgáltatások, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatása,

marketing; a napi működés szervezése és koordinálása és segítségnyújtás a bevásárlóközpontokban, nevezetesen

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi üzletek és

bevásárlóközpontok és komplexumok ügyvezetésénél; piacelemzés készítése kiskereskedelmi célokra; üzleti

tanácsadó szolgáltatások termékek kiskereskedelmi eladása és forgalmazása területén; reklámszövegek

publikálása; segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben

kiskereskedelmi üzletek és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfélszerzés és

ügyfélhűség promóciója reklámlevél útján; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladások és promóciós

programok szervezése, megvalósítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és végrehajtása

(eladásösztönzés); reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése

reklám- és eladás támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélokra; rádiós

reklámozás; kirakatrendezés; reklámterjesztés; reklámszövegek írása; üzletegységek, üzletközpontok és

üzletházak reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás;

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

terjesztése; reklámterjesztés; hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és

bevásárló központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklámcélú árubemutatás;

kereskedelmi ügyletek közvetítése és megkötése, e-kereskedelem keretében is; kereskedelmi és gazdasági

kapcsolatok előkészítése, az interneten is; eladási, értékesítése promóciók; termékek értékesítési promóciója

üzletegységekben, üzletközpontokban és üzletházakban; ruházati cikkek, lábbelik és divatkiegészítők

kiskereskedelme; háztartási textíliák, fürdőszobai textíliák, ágyneműk és ágytakarók kiskereskedelme; táskák,

kézitáskák, pénztárcák és bőrruházat, bőrből készült kesztyűk kiskereskedelme; ékszerek, ékszerutánzatok, órák

és karórák kiskereskedelme; sporttermékek és sportfelszerelések kiskereskedelme; drogériai termékek és

illatszerek kiskereskedelme; bútorok, világító berendezések és lakberendezési tárgyak kiskereskedelme; konyhai

eszközök és porcelánáru, üvegáru, evőeszközök, edények, serpenyők és főzőedények kiskereskedelme;

szemüvegek, napszemüvegek és optikai cikkek kiskereskedelme; ruházati cikkek csecsemők és gyermekek

számára, játékok csecsemők, kisgyermekek és gyermekek számára, gyerekkocsik, sport babakocsik, magas

székek gyermekeknek, gyermekülések, autós biztonsági ülések csecsemők és gyermekek számára, higiéniai

cikkek csecsemők és kisgyermekek számára, bébi- és csecsemőételek és babafigyelők kiskereskedelme;

kempingáruk és szabadtéri termékek kiskereskedelme; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása

 ügyfelek számára.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanok bérlete, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és üzletek bérbeadása és

lízingelése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett építkezések pénzügyi előkészítése; ingatlankezelés;

ingatlanügynökség; ingatlantulajdon-kezelés; tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment;

 ajándékutalványok és vásárlási utalványok kibocsátása.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport és szórakoztató események tervezése,
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szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; bálok, sorsolások szervezése, szépségversenyek

 szervezése, előadások és versenyek rendezése.

 ( 210 ) M 16 02528

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Döner Kebab Express Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szána Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02530

 ( 220 ) 2016.08.03.

 ( 731 )  OSC Vízilabda Sport Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szerencsés és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02531

 ( 220 ) 2016.08.03.

 ( 731 )  Gasztroizmus 2000 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02534

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Trunkos András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Román Sándor, Budapest

  

( 546 )

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02536

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Topeco Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) TOPCASHFLOW

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 02537

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Topeco Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) TOPBALANCE

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 02538

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Répás Lajos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 41    Szépségversenyek szervezése, show műsorok szervezése, fényképészet, filmek gyártása, könyvkiadás, rádió
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 és televízió programok készítése, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofilmezés.

 ( 210 ) M 16 02541

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Hartai Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AVIS LAB

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá szakmai üzletviteli tevékenység.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá mérnöki, műszaki tevékenység; üzemanyag technológia;

 szakmai tudományos tevékenység; szakmai üzletviteli tevékenység.

 ( 210 ) M 16 02542

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Dawcul Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dawcul

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); vállalati képviseleti szolgáltatások.

 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); mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tervezés és

konzultáció; mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki tervezés;

technológiai tervezési szolgáltatások; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások; technológiai mérnöki elemzés;

technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; tervezéssel kapcsolatos technológiai szolgáltatások; mérnöki

 szolgáltatások a környezeti technológia területén.

 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); olajipari és vegyipari technológia licenszelése.

 ( 210 ) M 16 02546

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Oktatási Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maruzsa Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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 02547

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Factory Crea TVSolutions Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dudás Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) CreaTV második képernyő

 ( 511 )   35    Online hirdetési tevékenység.

 ( 210 ) M 16 02548

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., Veszprém (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).

 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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 ( 210 ) M 16 02549

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., Veszprém (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).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02550

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Bárány László Szilárd, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; riasztók és vészjelző berendezések; biztonsági riasztóberendezések;

biztonsági kamerák; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; biztonsági riasztók [nem járműhöz];

 biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; betörésgátló riasztókészülékek.

 37    Riasztók, zárak és széfek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése;

biztonsági kerítések felállítása; biztonsági zárak javítása; biztonsági rendszerek üzembe helyezése; lakóhelyi

biztonsági berendezések üzembe helyezése; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezése; biztonsági

rendszerek karbantartásával kapcsolatos információs szolgáltatások; biztonsági rendszerek üzembe helyezésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó

 tanácsadás.

 45    Biztonságtechnikai, mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások; magánnyomozói szolgáltatások;

ajtózárak kinyitása; átvizsgálási szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; betörést megelőző

őrszolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tájékoztató

szolgáltatások; biztonsági berendezések bérbeadása; Biztonsági célú poggyászvizsgálat; biztonsági ellenőrző

szolgáltatások; biztonsági felszerelések bérbeadása; biztonsági felügyeleti berendezések bérbeadása; biztonsági őr

szolgálat; biztonsági őrszolgálat épületekben; biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat

létesítményekhez; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági szolgáltatások

nyilvános rendezvényekhez; biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági szolgáltatások; egyének

védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; éjjeliőr-szolgáltatások; elektronikus megfigyelési

szolgáltatások biztonsági célokból; felderítő és figyelő-ellenőrző szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások;

riasztások figyelése, követése; riasztók bérbeadás; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; személyi

testőrszolgálat; vagyon- és személyvédelmi biztonsági szolgáltatások; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások;

 zártláncú felügyelet.

 ( 210 ) M 16 02557

 ( 220 ) 2016.08.05.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02559

 ( 220 ) 2016.08.05.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) SUFIXIN

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 02563

 ( 220 ) 2016.08.05.

 ( 731 )  Origo Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Száraz István, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás.

 ( 210 ) M 16 02564

 ( 220 ) 2016.08.05.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  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 02584

 ( 220 ) 2016.08.08.

 ( 731 )  Bálint-Onustein Katica, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    3D-s matricák bármely felületre; ajándékkuponok, ajándékutalványok; falinaptárak; fényképek; matrica;

matricák; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott oklevelek; nyomtatott tananyagok; részben nyomtatott

 űrlapok.

 25    Alsók csecsemőknek; alsóruházat kisbabáknak; alul összepatentozható body-k, kombidresszek

csecsemőknek és kisgyermekeknek; baba nadrágok; felsők csecsemőknek; kerékpáros mez; kerékpáros nadrágok;

 kerékpáros ruházat; kerékpáros zokni; rövid ujjú pólók; sportzoknik; ujjatlan pólók, trikók.

 41    Csoportos edzés oktatása; edzési tanácsadási szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás

weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőtermi órák; élő sportesemények lebonyolítása;

étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás (nem orvosi); felnőttoktatás; füzetek kiadása; oktatási célú hang- és

videófelvételek készítése; oktatási előadások szervezése; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási

szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási kurzusok és vizsgák

kidolgozása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatóvideók készítése; online, nem letölthető videók

biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatás; sportoktatók képzése;

személyi edző szolgáltatások; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

 workshopok szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 210 ) M 16 02587

 ( 220 ) 2016.08.09.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Győzike

 ( 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 02588

 ( 220 ) 2016.08.09.

 ( 731 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Auchan Magyarország Kft., Budaörs

 ( 541 ) Nagy választék kalandból

 ( 511 )  35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, munkaerő-toborzás, pay PerClick (PPC) hirdetés,

piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok

terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, sajtófigyelés, szabadtéri hirdetés, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, marketing, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk

 bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése.
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  39    Áruszállítás, fuvarozás, szállítási logisztikai szolgáltatások.

 41    Coaching, (tréning filmek feliratozása, gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási tárgyú információk, on-line

játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, on-line, nem letölthető videók biztosítása, rádiós szórakoztatás,

 szakmai újraképzés, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 16 02592

 ( 220 ) 2016.08.10.

 ( 731 )  Játszókert Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

 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).

 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).

 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 02602

 ( 220 ) 2016.08.09.

 ( 731 )  dr. Mateisz Renáta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermek; szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02683

 ( 220 ) 2016.08.17.

 ( 731 )  LILY HOME Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borzán Tibor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  24    Ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők, függönyök textilből vagy műanyagból, háló függönyök, matrachuzatok,

párnahuzatok, párnahuzatok vászonból, ciha, pehelypaplan, textil törülközők, zuhanyzó-függönyök textilből vagy

 műanyagból.

  35    Árubemutatás, áruminták terjesztése, marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.

 ( 210 ) M 16 02684

 ( 220 ) 2016.08.18.

 ( 731 )  ter Telgte Frederik, Vira Gambarogno (CH)

 ( 740 )  dr.Iván Ildikó, Budapest

 ( 541 ) Reprosys, Reprosys Kft.

 ( 511 )  5    Biotechnológiai készítmények humángyógyászati célra.

 42    Biotechnológiai kutatások; biotechnológiai vonatkozású kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások a

 biotechnológia területén.

 44    Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások;

 egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi].

 ( 210 ) M 16 02686

 ( 220 ) 2016.08.19.

 ( 731 )  Ultrahangvezérelt Vese- és Epekőzúzás Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02687

 ( 220 ) 2016.08.19.

 ( 731 )  Légmester Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  Dr. Zvara István Ügyvédi Iroda, Eger

 ( 541 ) LÉGMESTER

 ( 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).

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

 szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 16 02688

 ( 220 ) 2016.08.19.

 ( 731 )  Dalos Veronika, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, plakátok, folyóiratok.

  25    Ruházati termékek, sportruházat.

 42    Grafika, grafikai tervezés, grafikai szolgáltatások, számítógépes grafikai szolgáltatások, grafikai tervezés

 internetes weboldalak összeállításához.

 ( 210 ) M 16 02691

 ( 220 ) 2016.08.19.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) COXIVIB

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 16 02698

 ( 220 ) 2016.08.22.

 ( 731 )  Kendefi Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; promóciós szolgáltatások; televízió reklám; online reklám; levélreklám; közvélemény kutatás;

piackutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti tevékenységek és tanácsadás; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti célú kutatás és értékelés kereskedelmi információ és

segítségnyújtás biztosítása; üzleti adatgyűjtés és kutatás; statisztikák készítése; adatszerkesztés és - rendszerezés a

számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzleti adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

  36    Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

  45    Szellemi tulajdon használatának (licencia) engedélyezése.

 ( 210 ) M 16 02701

 ( 220 ) 2016.08.18.

 ( 731 )  HB REAVIS Project 2 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 23. szám, 2016.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2381



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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02702

 ( 220 ) 2016.08.18.

 ( 731 )  Panker Tímea, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   24    Textil áruk.

  28    Játékok, textilből készült játékok.

 ( 210 ) M 16 02704

 ( 220 ) 2016.08.22.

 ( 731 )  AndYou Media Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02721

 ( 220 ) 2016.08.25.

 ( 731 )  Li Zhen Yu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) Volcan

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

 ( 210 ) M 16 02726

 ( 220 ) 2016.05.18.

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

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztószerek (ipari-).

 2    Festékek; lakkok.

 3    Üvegszövet háló.

 6    Tetőtéri ablak és kibúvó.
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  17    Extrudált és expandált polisztirol; tetőfólia; dombornyomott felületszivárgó lemez (műanyagból készült).

  19    Gipszvakolat; habarcs építési célokra; gipsz; cement.

 ( 210 ) M 16 02739

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Spirits Product International Intellectual Property B.V., Luxembourg (LU)

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

 ( 541 ) GRADUS

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 16 02748

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Magyar Gasztronómiai Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár B. Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, baromfi és vadhús és ebből készült termékek, tartósított (konzervált), szárított gyümölcsök és

 zöldségek; gyümölcsbefőttek, lekvárok, tej és egyéb tejtermékek.

  30    Liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, méz, só.

  31    Élő állatok; gyümölcsök és zöldségek friss állapotban.

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

  42    Minőségellenőrzés, tanúsítás.

 ( 210 ) M 16 02754

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Medigen.hu Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Okosvény

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; marketing; statisztikák összeállítása; telemarketing szolgáltatások; telefonos

üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép terminálok közötti összeköttetések.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép

 szoftver tanácsadás; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 210 ) M 16 02757
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 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02758

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02766

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  Sziklakórház Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 ) Sziklakórház Atombunker Múzeum

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 16 02773

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  Zhu Chenfan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) CAR SADDLES

 ( 511 )   12    Szárazföldi járművek és közlekedési eszközök.
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 ( 210 ) M 16 02781

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  TISZA-TK PROJEKT Kft., Tiszapüspöki (HU)

 ( 740 )  Dr. Zahola-Pollák Vanda, Tiszapüspöki

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Keményítő ipari célokra; alkohol; etil-alkohol.

  30    Cukor; étkezési keményítőszármazékok emberi fogyasztásra.

 31    Feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; csíráztatott magvak, csíraszemek; növényi eredetű állati

 takarmányok.

 ( 210 ) M 16 02785

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj

 ( 541 ) Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 16 02786

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

  35    Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 02787

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

  35    Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 16 02788

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj

 ( 541 ) Tokaj-Hétszőlő Vineyards

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 16 02789

 ( 220 ) 2016.08.31.
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 ( 731 )  "Tokaj-Hétszőlő" Szőlőtermesztési és Borászati Zrt., Tokaj (HU)

 ( 740 )  Dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 16 02826

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; szórólapok,

 katalógusok, nyomtatott brossúrák, jegyzetfüzetek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; egyenruhák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklámozás bannerekkel; vásárlói

információs szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a következő területeken: vegyi termékek,

tisztítószerek, polírozó- és csiszolószerek, mosószerek, festékek, drogériai cikkek, kozmetikai áruk,

borotvakészülékek és tartozékok, illatszerek, használati tárgyak háztartási használatra, üzemanyagok. világító- és

hajtóanyagok, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, gyertvák, egészségügyi termékek, gépek, szerszámok és

fémáruk, építőipari cikkek, csináld magad cikkek és kertészeti cikkek, hobbi- és barkácstermékek, elektromos

áruk és elektronikus áruk, hanghordozók és adathordozók, világító, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító- és szellőztető

készülékek, gőzös tisztító- és gőzölős simítókészülékek, szaniter készülékek és tartozékok, járművek és

járműtartozékok, kerékpárok és tartozékok kerékpárokhoz, motoros működtetésű kétkerekűek és tartozékok,

tűzijátékok, órák és ékszerek, optikai műszerek és készülékek, hangszerek, papír és karton; nyomdaipari

termékek; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, csomagolásra szolgáló

műanyagok, nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések, szórólapok, katalógusok, nyomtatott brossúrák,

jegyzetfüzetek, írószerek, irodai felszerelések, bőráruk és nyergesáruk, bútorok, berendezési tárgyak, sátrak,

ponyvák, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, egyenruhák, textiláruk, bőr- és műbőr áruk, úti- és kézi bőröndök,

úti- és kézitáskák, hátizsákok, esernyők és napernyők, játékszerek, sportcikkek,sportkészülék és

sportfelszerelések és tartozékok, élelmiszerek és italok, alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, mezőgazdasági

termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáru és egyéb élvezeti cikkek, mégpedig alkohol,

kávé, tea, csokoládé, cukor és fűszerek, elektromos és nem elektromos háztartási és konyhai készülékek, üveg-,

kerámia, porcelán, fém és műanyagáruk háztartási és konyhai célra, háztartási és konyhai edények, főzőedények,

étkészletek, evőeszközök, dekorációs cikkek és dekorációs anyagok, dísztárgyak, növények (mű is), gyümölcsök

(mű is), élelmiszerek (mű is), évszaknak megfelelő, ünnepi, parti és tematikus díszek tárgyakra, ablakba,

 helyiségekbe, épületekre és felületekre, girlandok, zászlók és fóliák; számítógép hardverek, szoftverek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítási és kézbesítési szolgáltatások közúton.

 ( 210 ) M 16 02903

 ( 220 ) 2016.09.13.
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 ( 731 )  Sisi Skincare Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; ajakbalzsam (nem gyógyhatású); a terhesség során használatos kozmetikai készítmények

száraz bőrre; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású); ajakfények; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok;

ajakkondicionálók; ajakkozmetikumok; ajakkrémek; ajakrúzsok; ajakvédők (kozmetikai); ajakvédők (nem

gyógyhatású); alapkrém; alapozók; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai

célokra; antibakteriális arcmosó szerek (nem gyógyszeres); antibakteriális szappan; arc- és testcsillám; arc- és

testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok (kozmetikai); arccsillám; arcemulziók (kozmetikai

alkalmazásra); archidratálók (kozmetikai); arcfestékek; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású); arckrémek;

arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek; arclemosó tejek kozmetikai

használatra; arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcpirosítók; arcpúder; arcpúder papíron;

arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcradírok [kozmetikai]; arcradírok

(nem gyógyhatású); arcsmink; arcszínezékek; arcszappanok; arctisztító maszkok; arctisztító tejek; arctisztítók;

arctonikok [kozmetikumok]; arctónusjavító krém; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra];

aromaanyagok parfümökhöz; aromák [esszencia olajok]; aromák illatszerekhez; aromás fürdőolaj ok;

aromaterápiás készítmények; aromaterápiás krémek; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromaterápiás oldatok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; ásványi olajok

[kozmetikai]; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; baba habsamponok; babaápoló folyadékok; babaápoló tejek;

babaápoló termékek (nem gyógyhatású); babafürdető hab; babahintőpor (nem gyógyhatású); babahintőporok;

babakrémek [nem gyógyszeres]; babaolajok; babasamponok; bajuszviaszok; barnító készítmények; barnító

készítmények, naptejek; barnító krémek és tejek; barnító tejek [kozmetikumok]; barnító zselék [kozmetikumok];

bergamottolaj; bőralapozó; bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású); bőrápoló folyadékok; bőrápoló folyadékok

[kozmetikai]; bőrápoló hab; bőrápoló hámlasztók; bőrápoló illóolajok; bőrápoló készítmények; bőrápoló

kivonatok; bőrápoló krémek, nem orvosi használatra; bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrápoló krémek

[kozmetikai]; bőrápoló krémek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló kozmetikai

krémek; bőrápoló krémek [testre]; bőrápoló olajok [kozmetikai]; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; bőrápoló

tisztító tejek; bőrbalzsamok [kozmetikai]; bőrbarnító krémek; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő

készítmények [kozmetikumok]; bőrfehérítő készítmények [kozmetikai]; bőrfehérítő krém; bőrfényesítő rizskorpa

(arai-nuka); bőrfehérítő krémek; bőrfényező, bőrfényesítő szerek; bőrfeszesítő krémek; bőrfrissítők; bőrhidratáló

folyadékok [kozmetikai]; bőrhidratáló készítmények; bőrhidratáló krémek [kozmetikai]; bőrhidratáló maszkok;

bőrhidratálók; bőrkonzerváló krémek; bőrkezelő szerek; bőrkonzerváló szerek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők,

fényezők]; bőrkrémek; bőrlágyítók; bőrmaszkok [kozmetikumok]; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem

gyógyászati használatra; bőrön használt kozmetikumok; borotvahab; borotvahabok; borotvakövek; borotvakrém;

borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás előtti krémek; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozás

utáni arctejek; borotválkozás utáni balzsam; borotválkozás utáni emulziók; borotválkozás utáni hidratáló krém;

borotválkozás utáni készítmények; borotválkozás utáni krémek; borotválkozás utáni zselé; borotválkozáshoz

használt habok; borotválkozó balzsam; borotválkozó spray-k; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények];

borotválkozó zselé; borotválkozókrémekből és arcszeszekből álló borotválkozó készletek; borotvaszappan;

borotvaszíj paszták; borotvaszappanok; bőrpuhítók [nem gyógyhatású]; borsmenta nyersolaj; bőrtisztító folyadék;

bőrtisztító habok; bőrtisztító hámlasztók; bőrtisztító készítmények [anyag]; bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen; bőrvilágosító készítmények [kozmetikumok]; bőrvilágosító krémek;

bőrvilágosítók; brillantin; cédrusfa parfüm; cédrusolaj; ceruzák kozmetikai használatra; citromolaj; csillagánizs

esszencia; csillám kozmetikai célokra; csillám spray formájában, kozmetikumként történő használatra; csíraölő,
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fertőtlenítő hatású tisztítószerek; dekormatricák kozmetikai használatra; dermatológiai krémek [nem

gyógyhatású]; desztillált szépségápoló olajok; dezodorok; dezodoráló szappan; dezodorok egyéni használatra

stiftek formájában; dekoratív kozmetikai termékek; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok és

izzadásgátlók; dezodorok személyes használatra; dezodorok személyes használatra [illatszerek]; dörzsölő

készítmények a testen történő használatra; eau de toilette; eau-de-cologne; egészségügyi termékek [piperecikkek];

éjszakai krém; éjszakai krémek [kozmetikumok]; emulgeáló oldószeres tisztítók; emulgeált illóolajak;

esszenciális cédrátolaj; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra;

éterikus esszenciák; éterikus esszenciák és olajok; éterolajok; fajdbogyó olaj; fehérítő sók; fehérítő készítmények;

fehérítő [ színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítők; fehérítő szóda; felhám ápoló kozmetikai olajok;

fogpaszta; fogmosó por; fogmosó készítmények; fogmosó gél; fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények;

fogfehérítő zselék; fogkövet kimutató tabletták egyéni használatra; fogfehérítő készítményekkel átitatott

fogfehérítő szalagok [kozmetikumok]; fogfehérítő csíkok; fogápoló készítmények; feszesítő, tonifikáló krémek

[kozmetikai]; fésülő olaj; fogpor fogpaszta alakjában; fogpolírozók; fogporok; fogprotézis polírozó készítmények;

fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek; fogprotézisek tisztítására szolgáló

készítmények; fogtisztító szerek rágógumi formájában; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények;

fogyasztószerek [kozmetikumok], nem orvosi használatra; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek;

folyékony alapozó [mizu-oshiroi]; folyadékok borotválkozáshoz; folyékony fogkrém; folyékony fürdőszappanok;

folyékony készítmények borotválkozáshoz; folyékony krémek (kozmetikumok); folyékony parfümök; folyékony

rúzs; folyékony szappan; folyékony szappan lábfürdőhöz; folyékony szappanok; folyékony szappanok kézre és

arcra; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; formázóhabok; fürdőgélek, fürdőzselék; fürdőgolyók;

fürdőgyöngyök; fürdőgyöngyök (nem gyógyhatású); fürdőhab; fürdő habok; fürdőkészítmények;

fürdőkoncentrátumok (nem gyógyszeres); fürdőolajok; fürdőolajok kozmetikai célokra; fürdőporok (nem

gyógyhatású); fürdősók; fürdősók nem gyógyászati használatra; fürdősók (nem gyógyszeres); fürdőszappanok;

fürdőtej; fürdőzselék (nem gyógyhatású); füstölő; füstölő, illatosító spray-k; füstölő készítmények [illatszerek];

füstölők [kunko]; golyós dezodorok; granulált szappanok; gyanták szőrtelenítéshez; gyártási eljárásokhoz

használt illóolajak; gyógyanyagokat nem tartalmazó szájöblítő szerek; gyógyanyagot nem tartalmazó bőrtisztítók;

gyógyhatású fogkrémek; gyógyhatású kézmosószerek; gyógyhatású samponok; gyógynövények fürdéshez;

gyógyszappanok; habformájú tisztító készítmények; habfürdő; habfürdő folyadékok; habfürdő zselék; habfürdők;

habfurdők (nem gyógyhatás); habkő, horzsakő; habkövek személyes használatra; habkövek testen történő

használatra; habok, mint hajformázó segédanyagok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; haj kiegyenesítéséhez

használt készítmények; hajápoló anyagok; hajápoló folyadékok; hajápoló készítmények, nem gyógyászati

célokra; hajápoló készítmények; hajápoló olajfürdők; hajápoló krémek; hajápoló szerek férfiaknak; hajbalzsam;

hajbalzsamok; hajbalzsamtömbök; hajegyenesítő készítmények; hajfehérítő [színtelenítő] készítmények;

hajfények; hajfestékek, hajszínezők; hajformázó készítmények; hajformázó folyadékok; hajfixálók; hajformázó

habok [piperecikkek]; hajformázó krém; hajformázó krémek; hajformázó lakkok; hajformázó spray-k; hajformázó

viaszok; hajformázó zselék; hajhabok; hajhidratáló kondicionálók; hajhidratálók; hajhullám fixáló oldatok;

hajhullámosító készítmények; hajkenőcsök; hajkezelő készítmények; hajkiegyenesítők; hajkifésülő készítmények;

hajkondicionáló készítmények; hajkondicionáló olajok; hajkondicionáló szerek; hajkondicionáló szerek

babáknak; hajkondicionálók; hajkondicionálók csecsemőknek; hajkorpa ellení samponok; hajkozmetikai

termékek; hajkozmetikumok; hajkrémek; hajlágyítók; hajlakkok; hajmaszk; hajmosó por; hajöblítők [kozmetikai

alkalmazásra]; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; hajpakolások; hajpúder; hajrögzítő olajok; hajsamponok;

hajsamponok emberek számára; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok; hajspray; hajszín, hajfesték

eltávolítók; hajszínező folyadékok; hajszínező készítmények; hajszínező szerek, hajfestő készítmények;

hajszőkítő készítmények; hajtextúrázók, textúrát adó készítmények hajra; hajtisztító készítmények; hajtonikok;

hajtáplálók; hajtonikok [nem gyógyhatású]; hajvédő folyadékok; hajvédő hab; hajvédő krémek; hajvédő zselék;

hajviaszok; hajvilágosítók, hajszőkítők; hajvizek, hajszeszek; hajzselék; hámlasztó arcradírok; hámlasztó krémek;

hámlasztó radírok kozmetikai célokra; hámlasztó testradírok; hámlasztóradírok a lábak ápolásához;

hámlasztóradírok kézápoláshoz; hámlasztószerek; helyi alkalmazású spray-k kozmetikai célokra;
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hideghullám-oldatok; hidratáló készítmények [kozmetikai szerek]; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló

koncentrátumok [kozmetikai]; hidratáló tej; hidratáló testápolók; hidratáló testápolók [kozmetikai]; hidratáló

zselék, gélek [kozmetikai]; hidratálók; hidratálók [kozmetikumok]; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra;

hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor; hintőpor, pipere célokra; hintőpor [piperecikkek]; hintőporok;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; idegnyugtató esszenciális

olajok; illatanyagokkal átitatott párnák; illatanyagokkal töltött párnák; illatkibocsátó kanócok helyiségek

illatosítására; illatos testkrémek; illatosító folyadék vászonneműhöz; illatosító pálcikák; illatosító zsákocskák;

illatosított anyagokkal töltött párnák; illatosított anyaggal átitatott párnák; illatosított folyadékok, oldatok

[piperekészítmények]; illatosított fertőtlenítő szappanok; illatosított fürdősók; illatosított hintőporok; illatosított

kendők; illatosított kölnik, arcvizek; illatosított olaj; illatosított krémek; illatosított permetek ruhához,

ruhaillatosító spray-k; illatosított potpourrik; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok;

illatosított termékek gyártásához használt illóolajak; illatosított testápoló folyadékok; illatosított testápoló tejek és

krémek; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított zacskók

szempárnákhoz; illatosított zacskók, tasakok; illatszer keverék, potpourri; illatszercikkek; illatszerek; illatszeres

zacskók; illóolajak; illóolajok aromaterápiás használatra; illatszer készítmények; illóolajok kozmetikai

használatra; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; izzadásgátló dezodorok; izzadásgátló

piperecikkek; izzadásgátló készítmények; izzadásgátló szappan; izzadásgátlók; izzadásgátlók spray-k formájában;

izzadásgátlók személyes használatra; japán hajrögzítő olaj (bintsuke-abura); jázminolaj; kakaóvaj kozmetikai

célokra; karbolszappanok; kenőcsök kozmetikai célokra; kenőcsök kozmetikai használatra; kenőcsök, balzsarnok

[nem gyógyhatású]; készítmények a haj nap elleni védelmére; készítmények borotválkozáshoz; készítmények

hajformázáshoz; készítmények napozáshoz [kozmetikumok]; készítmények tartós hullámosításhoz,

göndörítéshez; készítmények zselés műkörmök eltávolításához; készlet tartóshullám [dauer] készítéshez;

készletben árusított kozmetikumok; kevert illóolaj ok; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású); kézápoló

folyadékok; kézápoló olajak (nem gyógyhatású); kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; kézmosó szerek; kézpakolások

bőrápoláshoz; kéztisztító; kéztisztító anyagok; kéztisztító készítmények; kéztisztítók; kézmosó szappanok;

kígyóolajat tartalmazó toalettvíz; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények

kozmetikai célokra; kölnivel átitatott eldobható kendők; kölnivizek; kölnivíz; kompakt púder; kompakt púder

utántöltők [kozmetikumok]; kompakt púderek [kozmetikumok]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek;

kondicionáló samponok; kondicionálóspray-k a fejbőr ápolására; kőpúder [arcra]; körmökhöz való fedőanyagok;

köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágy

kondicionálók; körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömápoló kozmetikai készítmények; körömdíszítő matricák;

körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők;

körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömerősítők [kozmetikumok]; körömjavító készítmények;

körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó

készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok

kozmetikai célokra; körömmatricák; körömvilágosítók; körömszínező por; korpásadás elleni samponok, nem

gyógyászati célokra; korrektorok bőrfoltokra és -hibákra; korrektorok [kozmetikai szerek]; korund [csiszolószer];

kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai arcpúderek; kozmetikai bőrápoló

termékek aeroszol formában; kozmetikai bőrmegújító készítmények; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai

célú folyadékok, oldatok; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fodrászkészítmények; kozmetikai

folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők;

kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai habok; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai

hidratálók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készítmények

hajra és fejbőrre; kozmetikai kézkrémek; kozmetikai készletek; kozmetikai körömszárító készítmények;

kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikai krémek; kozmetikai krémek a

szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai maszkok; kozmetikai mellfeszesítő

készítmények; kozmetikai napozó készítmények; kozmetikai napvédő készítmények; kozmetikai szappanok;
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kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szemzselék; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek a ráncos bőr kezelésére;

kozmetikai szerek folyadékok formájában; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikai színezőszerek;

kozmetikai szőrnövekedésgátló készítmények; kozmetikai tápláló krémek; kozmetikai testradírok; kozmetikai

tejek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumok krémek formájában; kozmetikumok

porok formájában; kozmetikumok rúzs formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok

szemöldökhöz; kozmetikumok szempillához; kozmetikumok tejek formájában; kozmetikumok zselék formájában;

kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikumokkal átitatott arctörlő kendők; kozmetikumokkal impregnált

papír kéztörlők; krémek bőrökhöz; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; krémek, tejek testpakoláshoz

[kozmetikai alkalmazásra]; krémek testre (nem gyógyhatású); krémes alapozó; krémes arcpúder; krémes

testpakolások; krémrúzs; krémrúzsok; krémszappanok; kréta kozmetikai használatra; kréta sminkhez; kréta

tisztításra; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású); lábbalzsamok (nem gyógyhatású); lábdezodoráló,

szagtalanító spray-k; lábdezodorok; lábizzadásgátló szappanok; lábpakolások bőrápoláshoz; lábpúderek [nem

gyógyhatású]; lábradírok; lágyítók; lakk kozmetikai célokra; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; lakkok

eltávolítására szolgáló oldószerek; lehelet frissítő spray; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; levendulaolaj;

levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; luffa szappan; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; levegőillatosító készítmények; masszázs waxok; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati

célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak; masztix kozmetikai

használatra; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított olajok; menta esszencia [illóolaj]; menta

illatszerekhez; mesterséges barnító készítmények; mesterséges habkövek; napblokkoló olajok [kozmetikumok];

napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; napolajak [kozmetikumok]; napolajok kozmetikai célokra; napolajok;

napolajok [kozmetikumok]; napozás utáni bőrápoló szerek; napozás utáni folyadékok; napozás utáni hidratálók;

napozás utáni készítmények kozmetikai alkalmazásra; napozás utáni olajok [kozmetikumok]; napozás utáni tej;

napozás utáni zselék [kozmetikumok]; napozáshoz való ápoló folyadékok; napozáshoz való kozmetikai

folyadékok; napozás utáni krémek [kozmetikai alkalmazásra]; napozó olajok; napozók, barnítók [kozmetikumok];

napozókészítmények [kozmetikumok]; napozókrémek; napozókrémek, barnítókrémek; napozózselék, -gélek;

nappali krémek; napsugárzást szűrő készítmények; napsugárzást szűrő és napfény ellen védő kozmetikai tapaszok

bőrre; napszűrő készítmények; naptej; naptejek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő folyadékok; napvédő

készítmények [kozmetikai szerek]; napvédő készítmények kozmetikai használatra; napvédő készítményeket

tartalmazó kozmetikai habok; napvédő krémek; napvédő krémek [kozmetikumok]; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; napvédő szerek; napvédő termékek [kozmetikumok]; napvédők ajkakra

[kozmetikai szerek]; narancsbőr elleni krémek; narancsbőr, cellulitisz elleni folyadékok; nedves törlőkendők

gyógyászati és kozmetikai célokra; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; nem gyógyhatású balzsamok; nem

gyógyhatású bőr tonifikáló készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló

folyadékok; nem gyógyhatású bőrélénkítő tejek; nem gyógyhatású bőrkrémek; nem gyógyhatású fejbőr kezelő

készítmények; nem gyógyhatású fejbőrkezelő krém; nem gyógyhatású bőrvilágosító folyadékok, oldatok; nem

gyógyhatású bőrszérumok; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; nem gyógyhatású fürdőolajok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású

hidratálók; nem gyógyhatású intim zuhanyok; nem gyógyhatású készítmények a leégés enyhítésére; nem

gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású krémek; nem gyógyhatású izzadásgátlók; nem gyógyhatású

hajsamponok; nem gyógyhatású krémek szemápoláshoz; nem gyógyhatású lábápoló tejek; nem gyógyhatású

lábáztatók; nem gyógyhatású lábkrémek; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajok;

nem gyógyhatású masszázskészítmények; nem gyógyhatású olajok; nem gyógyhatású piperecikkek; nem

gyógyhatású pipereszappanok; nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; nem gyógyhatású szájöblítők,

szájvizek; nem gyógyhatású szájspray-k; nem gyógyhatású samponok; nem gyógyhatású szépségápoló szerek;

nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; nem gyógyhatású tápláló krémek; nem gyógyhatású testápoló

készítmények; nem gyógyhatású testpúderek; nem gyógyhatású tisztító krémek; nem gyógyhatású tusfürdők;

neutralizáló készítmények hajra; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhez]; női dezodor spray-k; női higiéniai
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tisztító törlőkendők; növényi illóolajok; olajesszenciák és aromakivonatok; olajok illatszerekhez; olajok

kozmetikai célokra; olajok parfumökhöz és illatszerekhez; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási,

higiéniai célokra; oldatok kozmetikai célokra; önbarnító folyadékok [kozmetikumok]; önbarnító készítmények

[kozmetikumok]; önbarnító krémek; önbarnító krémek [kozmetikumok]; öregedés elleni bőrápoló készítmények;

öregedés elleni hidratálók; öregedés elleni kozmetikumok; öregedés elleni krémek; öregedést késleltető gélek,

zselék; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; öregségi foltok csökkentésére

szolgáló krémek; összehúzó szerek kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai

használatra; parfüm; parfüm készítmények; parfüméria, illatszerbolt; parfümkivonatok; parfümök; parfümök és

illatanyagok; parfümök, illatszerek kartonhoz; parfümök, illatszerek kerámiákhoz; parfümök ipari célokra;

parfümök személyes használatra; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; parfümözött

potpurrik; parfüm vizek, illatosított vizek; pelenka krémek [nem gyógyhatású]; pézsma [illatszer]; pipere

szappanok; piperekészítményekkel impregnált tisztító párnák; pirosító ceruzák; pirosítók; pirosítók, arcpirosítók;

por állagú bőrradír; por állagú szappanok; por testpakoláshoz [kozmetikai alkalmazásra]; porpúder;

pórusösszehúzó maszkcsomagok kozmetikai alkalmazásra; potpourri zacskók aromaterápiás párnákba;

potpourrik; potpurrik; púder sminkeléshez; púderek; ránccsökkentő kozmetikai készítmények az arcon történő

helyi alkalmazásra; ránctalanító bőrápoló készítmények; ránctalanító krémek; retinol krém kozmetikai célokra;

rózsaolaj; rózsaolaj kozmetikai célokra; rúzsok; rúzstokok; sampon; samponok személyes használatra;

sampontömbök; smink; smink alapozók; smink arcra és testre; smink púder; sminkalapok krémek formájában;

sminkceruzák; sminkek, arcfestékek; sminkek kompakt púderekhez; sminkeltávolító készítményekkel átitatott

kendők; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító zselék;

sminkkészítmények arcra és testre; sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminklemosó vattakorongok;

sminkszerek bőrre; sminktermékek; sók fehérítéshez; sókristály eltávolítók; száj- és fogápoló kozmetikai

készítmények; száj (lehelet) frissítő; szájfény; szájápoló készletek; szájhigiénés készítmények; szájfrissítők,

leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájkontúrceruzák; szájkontúrceruza; szájöblítők, szájvizek; szájspray-k,

nem gyógyászati használatra; szájvizek, nem gyógyászati célra; szakáll színezők; szakállápoló oldatok,

folyadékok; szakállfestő szerek; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek;

szappanmentes emulziók mosakodáshoz [testre]; szappannal átitatott szivacsok; szappanok; szappanok és gélek;

szappanok gél, zselé formájában; szappanok gyógyászati használatra; szappanok háztartási használatra;

szappanok mosodai használatra; szappanok por formájában; szappanok személyes használatra; szappanok

testápoláshoz; szappanoldatok; szappanos párnák; szappanpor; száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok;

száraz samponok; szemborogatások kozmetikai célokra; szemfesték; szemápoló oldatok; szem alatti korrektorok;

szemfesték-lemosók; szemfestékek; szemfestő kozmetikumok; szemhéjceruzák; szemhéjtusok; szemhéjtusok,

szemkihúzók [kozmetikumok]; szemhéjkihúzók (szemceruza); szemhéjkihúzók; szemhéj festékek; szemhéjfesték;

szemhéjduplázó tapaszok; szemhéjduplázó smink; szemkihúzó ceruzák; szemkrém; szemöldökceruzák;

szemöldökfestékek; szemöldökfestékek ceruzák és porok formájában; szemöldökzselé; szempillafestékek;

szempillák; szempillaspirál; szemránctalanító oldatok; szemsminkek; szemzselék; szeplő elleni krémek; szépség

tonikok arcon való alkalmazáshoz; szépség tonikok testen való alkalmazáshoz; szépségápoló folyadékok;

szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szappan; szépségápoló szerek állatoknak; szépségápoló szérumok;

szépségápoló tej; szerek hajegyenesítő kezeléshez; szérumok kozmetikai alkalmazásra; színező kozmetikumok

bőrre; színezékek pipere használatra; színes kozmetikumok a bőrre; színeltávolító készítmények; szilárd

szappanok a test lemosására; szilárd púder kompakt púderekhez [kozmetikumok]; szilárd parfümök; szőrtelenítő

folyadékok, oldatok; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő krémek;

szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők; tartós hajkezelések; tartóshullám [dauer] folyadékok; tartóshullám

készítmények; tartóshullám készítmények hajra; teafaolaj; tejszerű bőrápoló folyadékok; tengeri alga

szépségápoláshoz; tengeri alga zselatin mosáshoz [funori]; természetes esszenciaolajok; természetes illatszerek;

természetes olajok kozmetikai célokra; természetes olajok parfümökhöz; természetes olajok tisztítási célokra; test

spray-k; test spray-k [nem gyógyhatású]; testápolási cikkek; testápoló dezodorok; testápolási és szépségápolási

készítmények; testápoló emulziók; testápoló krémszappan; testápoló olajspray-k; testápoló tejek; testápolók;
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testdezodorok [illatszerek]; testhintőporok; testkrémek; testkrémek [kozmetikumok]; testolaj; testolajok

[kozmetikumok]; testpakolások; testpúder; testradír; testvaj; testtisztító habok; testvajak; tisztító krémek; tisztító

maszkok; tisztító készítményekkel átitatott kendők; tisztító oldatok; tisztító tejek kozmetikai használatra; toalett

púderek; toalett szappanok; tömjénrudak; tonikok kozmetikai használatra; tonikok [kozmetikumok]; tonizáló

oldat arcra, testre és kézre; törlőkendők babáknak; torokspray-k [nem gyógyhatású]; tusfürdő; tusfürdők;

tusfürdők (nem gyógyhatású); tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusoló készítmények; tusolóhabok;

tusolókrémek; tusolózselé; tusolózselék; utántöltő csomagok bőrápoló adagolókhoz; utántöltő csomagok

hajrögzítő adagolókhoz; utántöltő csomagok kézmosó szappan adagolókhoz; utántöltő csomagok kozmetikai

szerek adagolóihoz; utántöltő csomagok sampon adagolókhoz; utántöltő csomagok testtisztító termékek

adagolóihoz; utántöltő csomagok tusfürdőadagolókhoz; vatták kozmetikai használatra; vattalabdacsak kozmetikai

célokra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vattapálcikák kozmetikai használatra; vattapamacsok kozmetikai

célokra; védőkrémek; zselék kozmetikai használatra; zselés szappanok; zselés szemmaszkok; zuhanyozó szappan;

 zuhanyozósók nem gyógyítási célokra.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; fogfehérítési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;

hajkezelés; hajgöndörítő szolgáltatások; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

vizsgálat; kozmetikai testkezelések; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele a testre;

kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai tanácsadó

szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai sminkelési

szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés; kozmetikai fogászat;

kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai

arckezelés; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak

alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy

személyesen; sminkszolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; szépségápolás; szépségápolás emberek

részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon

 szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 16 02927

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Ambrus Izabella, Budapest (HU)

 Horváth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 02974

 ( 220 ) 2016.09.20.

 ( 731 )  Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai cikkek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógykrémek; krémek gyógyászati használatra; gélek gyógyászati

 használatra.

 ( 210 ) M 16 02987

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Nyugger Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés számítógép

fájlokban mások számára; eladási propaganda mások számára; információknak számítógépes adatbázisba való

szerkesztése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok;

 piackutatás.

 ( 210 ) M 16 02995

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Kangdexin Composite Material Group Co., Ltd., Jiangsu Province (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Szintetikus gumi; időjárás elleni tömítőszalagok; tömítések, szigetelések; műanyag fóliák nem csomagolási

célokra; vakításgátló fóliák ablakokra [színezett fóliák]; elektromosan szabályozott átlátszó műanyag fóliák;

műanyagok, félig feldolgozott; műgyanták [félkész termékek]; műanyag lemezek; rugalmas csövek, nem fémből;

hangszigetelő anyagok; anyagok épületek nedvesség elleni szigetelésére; azbeszttömítések; szigetelőanyagok;

vízálló tömítések; tömő [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból; töltőanyagok gumi vagy műanyag

 töméshez vagy párnázáshoz.

 ( 210 ) M 16 02996

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Bence, Budapest
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( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02997

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Bence, 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 02998

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Bence, Budapest

 ( 541 ) hunbelievable

 ( 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).

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

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

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

 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 03023

 ( 220 ) 2016.09.23.

 ( 731 ) P-MAX TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Balatonalmádi

 (HU)
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 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, 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); gépek és

gépi eszközök az anyagok kezelésére és gyártási tevékenységre; vágó, fúró, csiszoló, élező és felszínkezelő

berendezések; rögzítésre és összekötésre szolgáló gépek, eszközök és berendezések; mozgató és kezelő

 berendezések; seprő-, tisztító-, mosogató- és mosógépek.

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

 szolgáltatás); építés, építkezés és bontás; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás.

 40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); gyártás és

 összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre; anyagmegmunkálás és anyagátalakítás.

 ( 210 ) M 16 03045

 ( 220 ) 2016.09.27.

 ( 731 )  AVALON PARK Kft ., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Avalon Resort & SPA where luxury is natural!

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

  43    Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 03047

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  TSp Logisztika Kft., Aszófő (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TSp Logisztika

 ( 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).

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03112

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  ITALFRONT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ARTIZAN

 ( 511 )   32    Kisüzemi sörök; sörök; alkoholmentes italok; gyümölcslevek; szénsavas italok.

  33    Borok; pálinkák; pezsgők; likőrök; koktélok.

 35    Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások italokkal összefüggésben; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások

 borokkal, kisüzemi sörökkel, pálinkákkal, pezsgőkkel és alkoholmentes italokkal kapcsolatban.

 43    Vendéglátás; vendéglátóhelyek; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; sörözők; sörbárok; látványpékségek;

 kávézók; gyorsétkezők; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék.
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 ( 210 ) M 16 03130

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Dante International S.A:, Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és gépi eszközök; motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és

erőátviteli alkatrészek gépekhez (nem szárazföldi járművekhez); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

keltetőgépek; árusító automaták; fúrógépek; pneumatikus kalapácsok; elektromos viaszpolírozó gépek és

eszközök; elektromos ívhegesztők; ejtőkalapácsok; elektromos polírozók; vágógépek; láncfűrészek; fűnyíró

gépek; magasnyomású tisztítóberendezések; festékszóró pisztolyok (gépek); generátorok; vészhelyzeti

 áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők.

8    Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; fúrók,

kézi fúrók; kalapácsok (kéziszerszámok); csipeszek, fogók; csavarkulcsok, csőkulcsok, franciakulcsok; szorítók

 (kéziszerszámok); nyeles vésők; csavarhúzók; ollók; fejszék; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok].

 ( 210 ) M 16 03191

 ( 220 ) 2016.10.07.

 ( 731 )  Skyfilm Production Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Valami Amerika

 ( 511 )   41    Zenei és táncos programok szervezése, kulturális szórakoztató tevékenység.

 43    Meleg ételek felszolgálása éttermi vendéglátóhelyeken vagy utcai mozgó árusítással, különösen burger

 típusú élelmiszerek készítése és értékesítése; reggeliző helyek és kávéházak üzemeltetése.

 ( 210 ) M 16 03262

 ( 220 ) 2016.10.13.

 ( 731 )  Tarján Marcell, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 03282

 ( 220 ) 2016.10.14.

 ( 731 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CALCI-STAT

 ( 511 ) 3    Fogápoló készítmények; száj higiénés készítmények; fogmosásra szolgáló készítmények; fogkrémek;

fogtisztító folyadékok, oldatok; fogprotézis tisztítására szolgáló készítmények; szájöblítők, szájvizek; szájvizek

nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású szájsprayk; leheletfrissítők; leheletfrissítő lapocskák; toroksprayk [nem

gyógyhatású]; fogfehérítő zselék; fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok [kozmetikumok];

fogpolírozók; fogprotézis polírozó készítmények; fogporok; fogpor fogpaszta formájában; fogkövet kimutató

 tabletták egyéni használatra.

 ( 210 ) M 16 03283
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 ( 220 ) 2016.10.14.

 ( 731 )  Gömöry Pál, Solymár (HU)

 Surányi József Tamás, Velence (HU)

 Kovács József, Paks (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 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).

 ( 210 ) M 16 03284

 ( 220 ) 2016.10.14.

 ( 731 )  Crossborder Film Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Belénessy Csaba Alajos, Budapest

 ( 541 ) Média korrektúra

 ( 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).

A rovat 159 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  219.976

 ( 151 )  2016.12.14.

 ( 210 )  M 16 03231

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  ADVENIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Class FM - The Music never Stops

 ( 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 )  219.977

 ( 151 )  2016.12.14.

 ( 210 )  M 16 03232

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  ADVENIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Class FM - A zene soha nem áll le

 ( 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 )  219.979

 ( 151 )  2016.12.14.

 ( 210 )  M 16 02886

 ( 220 )  2016.09.12.

 ( 732 )  Sándor Mária és Társai Egyesület, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruttner György, Budapest

 ( 541 )  MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

 ( 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 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 )  220.144

 ( 151 )  2016.12.14.

 ( 210 )  M 16 02670

 ( 220 )  2016.08.17.

 ( 732 )  i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Toll-Go

 ( 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, digitálisrögzítésű média; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; univerzális

díjszedő szoftver rendszer, amely különböző szoftver modulokat, interfészeket, alkalmazásokat, grafikus

felhasználóifelületeket és klienseket foglal magába, amelyet különböző automatikus és manuális díjszedő

 folyamatok kezeléséhez fejlesztettek ki.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; a díjszedő szoftver rendszerhez kapcsolódó

 különböző technikai és szoftver megoldások tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  220.156

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 03857

 ( 220 )  2016.12.08.

 ( 732 )  HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Botos Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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    Minőség ellenőrzés, tanúsítás.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  215.205

 ( 151 )  2016.12.02.

 ( 210 )  M 14 01626

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  dr. Magyarfalvi Botond, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; gyertyabelek; az osztály betűrendes jegyzékébe tartozó valamennyi áru, a

 viaszgyertya áruk körének kivételével.

 ( 111 )  219.341

 ( 151 )  2016.09.19.

 ( 210 )  M 14 02570

 ( 220 )  2014.08.19.

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

 ( 740 )  Sziklai Péter, Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok, füzetek; grafikai

nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; katalógusok; kártyák; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők;könyvkötések; levelező lapok; levélpapír; magazinok, revűk; naptárak; noteszok;

 nyomtatott publikációk; pecsétbélyegek; prospektusok; sokszorosítható papírok; szórólapok; újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára,

eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás.

 42    Szerverbérlés, szoftverek, mint szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása, számítógépprogramok

 kidolgozása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  219.344

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 15 02136

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; információknak

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti

felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); gyakorlati

képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú

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

 újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web

szerverek) bérlete; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja;számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  219.345

 ( 151 )  2016.09.14.

 ( 210 )  M 15 01318

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  219.346

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 15 01319

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  219.347

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 15 01320

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  219.348

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 15 01323

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  219.349

 ( 151 )  2016.09.20.

 ( 210 )  M 15 01324

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  PALLADIUM CONSULTING Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.
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  36    Biztosítás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  219.447

 ( 151 )  2016.10.04.

 ( 210 )  M 15 01739

 ( 220 )  2015.06.27.

 ( 732 )  Arató Tamás, Újfehértó (HU)

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

 ( 541 )  DivaTrend

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk kivéve: nyakkendők, csokornyakkendők, sálak és kendők, övek, hasövek

 szmokingokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.811

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00983

 ( 220 )  2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Enjoy fashion

 ( 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 )  219.812

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00635

 ( 220 )  2016.02.26.

 ( 732 )  KVINT-R Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.813

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00744

 ( 220 )  2016.03.02.
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 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  LIPRIAZA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.814

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00776

 ( 220 )  2016.03.03.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 111 )  219.815

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00777

 ( 220 )  2016.03.03.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 111 )  219.816

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00778

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  CAFELAND CENTER Kft., Herceghalom (HU)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávékeverékek.

 ( 111 )  219.817

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00493

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.818

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00741

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  LIPTRALYS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.819

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00743

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  HYLIPTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  219.820

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00751

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Andrássy Corner

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatá).

 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 )  219.821

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00756

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Soho Central

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatá).

 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 )  219.822

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00627

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  Hegedűs Ádám, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Hegedűs Attila, Békéscsaba

 ( 541 )  Paprika Jancsi

 ( 511 )   30    Fűszerek.

 ( 111 )  219.823

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00749

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia Homes

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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 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 )  219.824

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00383

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Brutal Anadrol

 ( 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 )  219.825

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00384

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Amino ST 5300

 ( 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 )  219.826

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00388

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Hyper Mass

 ( 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).
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 ( 111 )  219.827

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00400

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Black Blood

 ( 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 )  219.828

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00255

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (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).

 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 )  219.829

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00256

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MUKOZIN

 ( 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).

 ( 111 )  219.830

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00257

 ( 220 )  2016.01.29.
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 ( 732 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ENDORAL

 ( 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).

 ( 111 )  219.831

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00638

 ( 220 )  2016.02.26.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Drágám, add az életed!

 ( 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 )  219.832

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00750

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Smart City

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 )  219.833

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00393

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Magna Shot

 ( 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
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 (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 )  219.834

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00499

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  PektoFoods Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Terebesi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás italok gyógyászati célokra; étrendkiegészítő italok; gyógyászati célokra adaptált italok.

  32    Gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok.

 ( 111 )  219.835

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00500

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  dr. Bonczföldi-Pozsgay Sarolta, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  219.836

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00506

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Barta György, Csokvaomány (HU)

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  219.837

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00509

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Share Card Kft. 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A tudás szexi

 ( 511 )  35    Szerződések közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; áruk eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások

közvetítése; internetes aukciók szervezése; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; árubemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba

hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; piackutató szolgáltatások; piacértékelési

szolgáltatások; piacok üzleti elemzése; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; új termékek piacra dobásával

kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; marketing tanácsadás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing szolgáltatások; reklám és

marketing; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinghez

kapcsolódó elemzés; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; direkt marketing szolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; mások

termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; marketingstratégiák kidolgozása és

kivitelezése mások megbízásából; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; mások áruinak és

 szolgáltatásainak marketingje.

 38    Adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek

segítségével; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; elektronikus piactérhez

 [portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása.

 41    Kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; szórakoztatási, oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatás és tanítás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

szemináriumok szervezése; képzés szervezése; nyelvoktatás szervezése; műhelyek szervezése; sportoktatás

szervezése; játékok szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; kereskedelmi képzések szervezése; oktatási
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események szervezése; üzleti konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kapcsolódó

oktatási szemináriumok szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; találkozók és konferenciák szervezése;

előadások szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és lebonyolítása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

tesztek szervezése; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

 és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  219.838

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00381

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Creaflash

 ( 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 )  219.839

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00382

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Brutal Blade

 ( 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 )  219.840

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00252

 ( 220 )  2016.02.01.

 ( 732 )  Dr. Herb Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; vitamin készítmények; vitamin tabletták;

 vitamin porok; vitamin italok; vitamin tartalmú italok; vitaminos gumicukorkák; vitaminos pezsgő tabletták.

  30    Teák; gabona készítmények; rizs.
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  32    Energia italok; vizek; ivóvizek; ásványvizek.

  35    Étrend kiegészítők, táplálkozás kiegészítők, vitaminok kereskedelme, interneten történő kereskedelme.

 ( 111 )  219.841

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00258

 ( 220 )  2016.01.31.

 ( 732 )  Tüzes Étterem Kft., Budapest (HU)

 Demlyénék Étterme Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.842

 ( 151 )  2016.11.10.

 ( 210 )  M 16 00374

 ( 220 )  2016.02.11.

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék ,pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládéalapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizesjégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt

vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és

konyhakész kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,

 ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 ( 111 )  219.849

 ( 151 )  2016.11.15.
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 ( 210 )  M 16 00945

 ( 220 )  2016.03.21.

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

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

 ( 541 )  TÉRKŐVARÁZS

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

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

 épületpanelek, épületek.

  35    Építőanyag kis és nagykereskedelem.

 ( 111 )  219.850

 ( 151 )  2016.11.15.

 ( 210 )  M 16 00930

 ( 220 )  2016.03.17.

 ( 732 )  Dr. Trunkos Anita Krisztina 100%, Miskolc (HU)

 ( 541 )  ökoműves

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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 )  219.851

 ( 151 )  2016.11.16.

 ( 210 )  M 15 03797

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  Kámán Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polik Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; acélcsövek; acéllemezek; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; acélredőnyök;

acélrudak; ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből;

ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak

fémből; aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből; alumínium; anyacsavarok fémből; azonosító lemezek fémből;

biztonsági korlátok utakra fémből; biztonsági pénzszekrények; bútorszerelvények fémből; cégtáblák, cégérek

fémből; cölöpök fémből; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; dobozok fémből;

dobozok fémzárai; dróthálók; drótkötelek, sodronykötelek; előre gyártott padozatok, peronok fémből; építmények

acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből,

épületekhez; fák fém védőszerkezetei; falburkolatok fémből; fellépők fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó

eszközök (nem elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek; fémállványzatok; fémanyagok

drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémcsavarok; fémcsövek; fémdobozok; fémek nyers vagy félig megmunkált

állapotban; fémépítmények; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémkabinok szórópisztolyos festéshez;

fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapuk; fémkeretek építményekhez; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fém kopogtatók; fémkoporsók; fémkosarak; fémlemezek; fémlépcsők;

fémlétrák; fémoszlopok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak; fémötvözetek; fémpadlók;
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fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok rúdjai; fémrácsozat [mintás]; fémreszelékek; fémrostélyok, fémrosták;

fémszerelvények építményekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtömegcikkek; fémzárak

járművekhez; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből; fürdőmedencék madaraknak

(fémszerkezetek); gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; hajó kikötőbakok, kikötőcölöpök jelzőoszlopok

fémből; hirdetőoszlopok fémből; hordótartó állványok fémből; hordozható beszállólépcsők fémből, utasoknak;

hordozható építmények fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek]; istállók fémből; járólapok fémből; jégpályák

[fémszerkezetek]; kádak, medencék fémből; kandalló védőrácsok fémből; kerékbilincsek; kerítések fémből;

kerítésoszlopok fémből; készházak [kitek] fémből; könyökcsövek fémből; kötések fémből; kulcsok; külső zsaluk,

ablaktáblák fémből; küszöbök fémből; lakatok; lambériák, falburkolatok fémből, lécek fémből; lépcsőfoklapok

fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; levélszekrények fémből; merevítőlemezek; páncélozott fémajtók;

páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fémből; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; pergolák

[fémszerkezetek]; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; rakodólapok fémből; reteszek, kallantyúk fémből;

rézgyűrűk; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rovarernyő-keretek fémből; rudak fémből

keményforrasztáshoz és hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémből;

sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sasszegek

fémből; satupadok fémből; szállítótálcák fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk kivételével; szegecsek,

fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; tartályok fémzárai; tolózárak; tolózárak (lapos); tömítőfedelek

fémből; tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből

[épületekhez]; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; zár felsőpajzsok járművekhez, fémből;

 záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása; detektív ügynökségek; domén

nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása;

lakásfelügyelet [helyben]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrző-védő szolgáltatások; szaktanácsadás

biztonsági kérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása; szellemi

 tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 111 )  219.852

 ( 151 )  2016.11.16.

 ( 210 )  M 15 02681

 ( 220 )  2015.10.05.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  219.863

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01316

 ( 220 )  2016.04.20.
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 ( 732 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 )  219.906

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01680

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  SolMed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  OCUVANE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  219.907

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01545

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Tállya Bor Kft., Tállya (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  219.908
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 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01544

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Locked Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.909

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01425

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  Dramatrix Tréning Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti tanácsadás és információk;

üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysághoz

 kapcsolódó tanácsadás.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; színházi szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; vállalati rendezvények

 (szórakoztatás); kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása.

 ( 111 )  219.910

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01424

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

fényképek [nyomtatott]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy
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papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

 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 )  219.911

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01423

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

fényképek [nyomtatott]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

 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 )  219.912

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01422

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

fényképek [nyomtatott]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];
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katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

 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 )  219.913

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01299

 ( 220 )  2016.04.18.

 ( 732 )  Consult ASK Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Diagnosztikai készülékek; diffrakciós készülékek; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai;

 precíziós mérőműszerek.

  10    Diagnosztikai készülékek orvosi használatra; gyógyászati készülékek és eszközök.

 44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; orvosi

 klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  219.914

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01293

 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  Markodental Praxis Kft., Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogszabályozási szolgáltatások; sebészet; szedációs

 fogászat.

 ( 111 )  219.915

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01292

 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  Mindentment'l Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hodosi 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;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  219.916

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01175

 ( 220 )  2016.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 )  Invitech Carrier Services

 ( 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).

 ( 111 )  219.917

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01174

 ( 220 )  2016.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

  

( 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).

 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 )  219.918

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01173

 ( 220 )  2016.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

  

( 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).

 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 )  219.919

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01170

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények, cukrászsütemények.

 ( 111 )  219.920

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01169

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Nagykereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények, cukrászsütemények.

 ( 111 )  219.921

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01167

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Varga Géza, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Szőnyegek, linóleum, mesterséges gyep, műgyep, padlóburkolatok, PVC padlóburkolatok, szőnyegalátétek,

 szőnyegek, szőnyegek fonott kötélből sípályákra, tornatermi gyékények sportlétesítményekhez, sportpályákhoz.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások sportlétesítményekkel, sportpályákkal kapcsolatban.

 42    Belsőépítészet, építési tervkészítés, építészeti szolgáltatások, építészeti konzultáció, földmérés, geológiai

 felderítés, sportlétesítmények és sportpályák tervezésével kapcsolatban.

 ( 111 )  219.922

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01166

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Kovács Tamás, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  6    Aluminium termékek.

  17    Műanyag lemezek.

  35    Alumínium termékek, műanyag lemezek, gyártása, forgalmazása, kis és nagykereskedelme.

 ( 111 )  219.923

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01050

 ( 220 )  2016.03.29.

 ( 732 )  Rodent Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek állatok részére.

5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.924

 ( 151 )  2016.11.17.

 ( 210 )  M 16 01044

 ( 220 )  2016.03.25.

 ( 732 )  R.G.E. Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ipoly Bútor

 ( 511 )  9    Speciális laboratóriumi bútorok; laboratóriumi bútorok [speciálisan kialakított].

 10    Speciális bútorok gyógyászati használatra; speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; kifejezetten

fogászati használatra készített bútorok; kifejezetten sebészeti használatra készített bútorok; gyógyászati kezelési

használatra kialakított bútorok; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorok; endoszkópos vizsgálati célokra

 készített bútorok.

 20    Ággyá alakítható bútorok; alakítható bútorok; állítható magasságú konyhai bútorok; állványok [bútorok]

audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai akváriumokhoz; állványok, mint nem fém anyagokból készült

bútorok; alumínium kerti bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; áthelyezhető nem fém tároló állványok

[bútorok]; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beépített bútorokhoz

használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; beépített bútorokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; beltéri

 bútorok; acélból készült bútorok; átlátszó üvegajtók bútorokhoz.

 37    Bútorfelújítás, -javítás és -karbantartás; bútorjavítás és felújítás; bútorok karbantartása és javítása; bútorok

szerelése; méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; üzletek bútorzatának beszerelése; bútorfelújítással

 kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  219.925

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00530

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Dióhéjbolt Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bács Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.

 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.

 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.

 ( 111 )  219.926

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00636

 ( 220 )  2016.02.26.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Red carpet

 ( 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 )  219.927

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00761

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  László Andrea 50%, Budapest (HU)

 László Béla 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Közösséget építünk!

 ( 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).

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

 ( 111 )  219.928

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00770

 ( 220 )  2016.03.03.

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

 ( 541 )  THROMIVAR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.929

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00774

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  ROMRIVA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.930

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00775

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  RIVCARA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.931

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00772

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  CARIVOK

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.932

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00771

 ( 220 )  2016.03.03.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  ROMBIDUX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  219.933

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00886

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  AZR Termékpromóciós Kft., Balatonakarattya (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  venetton

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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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 )  219.934

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 01265

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  DiccebWeb Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal

és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok

értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával

kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

 ingatlanügynöki tevékenység; vagyonkezelés, ingatlankezelés.

 ( 111 )  219.935

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00048

 ( 220 )  2016.01.08.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vegyi adalékanyagok olajokhoz; vegyi adalékok olajokhoz; adalékok (vegyi) olajokhoz.

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 )  219.936

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00154

 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  Vajas Gergely, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; számítógépes szoftver engedélyezése (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdon

 használatának engedélyezése (licencia).

 ( 111 )  219.937

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00405

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Ultra Loss

 ( 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 )  219.938

 ( 151 )  2016.11.18.

 ( 210 )  M 16 00978

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Guaiana Gaetano, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, illatkészítmények, kozmetikai szerek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározás.

 ( 111 )  219.939

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 00473

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  I+H Ingatlanhasznosító, Építészeti és Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; kulturális tevékenységek.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység.

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás.
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 ( 111 )  219.940

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01606

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, 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).

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

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák.

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

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

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

 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 )  219.941

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01612

 ( 220 )  2016.05.11.

 ( 732 )  Jaz Hotel GmbH, Frankfurt/Main (DE)

 ( 300 )  3020150596558 2015.11.13. DE

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43    Vendégek ellátása és ideiglenes szállásszolgáltatás, szállodai szolgáltatások, beleértve helyiség bérbeadását

rendezvények és konferenciák céljából, tálalásra előkészített ételek és italok szállítása (Catering); szobafoglalási

szolgáltatások szállodák és egyéb szálláshelyek tekintetében; bár működtetése; szolgáltatások ételek

 biztosításához, vendéglátás éttermekben, kávézókban és étkezdékben.

 ( 111 )  219.942

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01749

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.943

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01746

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.944

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01221

 ( 220 )  2016.04.11.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  219.945

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01225
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 ( 220 )  2016.04.11.

 ( 732 )  TITEM Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Mandzsettagombok és nyakkendőcsipeszek.

  25    Férfi öltönyök; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; nyakkendők.

 ( 111 )  219.946

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01224

 ( 220 )  2016.04.11.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DAGLIMET

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen antidiabetikumok.

 ( 111 )  219.947

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01223

 ( 220 )  2016.04.11.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIGLUCON

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 111 )  219.948

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01222

 ( 220 )  2016.04.11.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  219.949

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01096

 ( 220 )  2016.04.01.

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

 ( 541 )  MISTRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  219.950
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 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01097

 ( 220 )  2016.04.01.

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

 ( 541 )  DROSIFLEXA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  219.951

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01098

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)

 Budapesti Zsidó Hitközség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 )  219.952

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01099

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)

 Budapesti Zsidó Hitközség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 )  219.953

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01747

 ( 220 )  2016.05.20.
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 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.954

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01748

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.955

 ( 151 )  2016.11.21.

 ( 210 )  M 16 01886

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 )  CARAMOON

 ( 511 )   30    Pattogatott kukorica.

 ( 111 )  219.956

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01083

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Ecorgan Kft., Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged
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 ( 541 )  EVIDO

 ( 511 )  7    Mosógép; botmixer; turmixgép; konyhai robotgép; kenyérszeletelő; gyümölcs centrifuga; citrusfacsaró.

 11    Sütő; konyhai tűzhelyek; mini konyha (hűtő, mosogató, főzőlap); mikrohullámú sütő; gőzpárolók;

 főzőlapok; páraelszívók; hűtők; mosogatók; csaptelepek; infrafűtőkészülékek; kenyérpirító; vízforraló; kávéfőző.

 ( 111 )  219.957

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01080

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Jurca Iván, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangfelvétel hordozók, CD-k, DVD-k, zenét tartalmazó CD-k és DVD-k.

 41    Hangfelvételek készítése; hangfelvételi szolgáltatások; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

 szolgáltatásai.

 43    Kocsmák; bár szolgáltatások; borozók; büfé szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása; étkezdék; éttermek;

gyorséttermek; hotelek; fizető vendéglátás; ideiglenes szállásadás; szállásadás; kantinok; kávéházak; motelek;

önkiszolgáló éttermek; motelek; sörözők; vendéglátás; vendéglátóipari szolgáltatás; zenés táncos szórkozóhelyi

 szolgáltatás, DISCO-k.

 ( 111 )  219.958

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01084

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Ecorgan Kft., Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged

 ( 541 )  CHEEF

 ( 511 )  7    Mosógép; botmixer; turmixgép; konyhai robotgép; kenyérszeletelő; gyümölcs centrifuga; citrusfacsaró.

 11    Sütő; konyhai tűzhelyek; mini konyha (hűtő, mosogató, főzőlap); mikrohullámú sütő; gőzpárolók;

 főzőlapok; páraelszívók; hűtők; mosogatók; csaptelepek; infrafűtőkészülékek; kenyérpirító; vízforraló; kávéfőző.

 ( 111 )  219.959

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01079

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mindenki olvas

 ( 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).
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 ( 111 )  219.960

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01072

 ( 220 )  2016.03.30.

 ( 732 )  PACIFICAFFÉ Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

 ( 541 )  PACIFICAFFÉ

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kakaó; kakaó alapú italok; tea; tea alapú italok.

  39    Áruk csomagolása.

  41    Oktatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; könyvkiadás.

 ( 111 )  219.961

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01071

 ( 220 )  2016.03.30.

 ( 732 )  PACIFICAFFÉ Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kakaó; tea; tea alapú italok; kakaó alapú italok.

  39    Áruk csomagolása.

  41    Oktatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; könyvkiadás.

 ( 111 )  219.962

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00955

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozó krémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.
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5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 21    Kozmetikai eszközök; sminkeszközök; kozmetikai ecsetek;sminkeltávolító készülékek; kozmetikai kompakt

púderek; kozmetikai táskák [felszerelt]; tárolók,tartók kozmetikumoknak; hajfésűk; hajkefék; elektromos

hajkefék hajformázáshoz; hajszínezőecsetek; hajfestékek felvitelére szánt flakonok; ajakecsetek; szemöldökkefék;

 szempillaspirálok.

 26    Hajdíszek; hajfestő fóliák; hajcsavarók; hajcsatok; hajtűk; hajgöndörítő eszközök, hajcsavarók;álhajak;

 hajfonatok; hajhosszabbítások; parókák; hajszalagok, hajpántok; hajhálók; hajgumik.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási

 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; fodrászat; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és

 tanácsadás a bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 111 )  219.963

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00205

 ( 220 )  2016.01.26.

 ( 732 )  Első Magyar Vállalkozói Kártya Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Széchenyi Kártya Klub

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, áruk és szolgáltatások marketing és

 reklámozási ügyletei és ezzel összefüggő kiállítások, bemutatók, konferenciák, üzleti találkozók szervezése.

 36    Pénzügyi ügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi elemzés; pénzügyi információ nyújtás; pénzügyi

szponzorálás támogatás; biztosítási ügyletek; hitelkártya szolgáltatás; hitelirodák; finanszírozási szolgáltatások;

 jótékonysági célú gyűjtések; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai.

 45    Jogi szolgáltatások, jogi képviselet, iparjogvédelmi tanácsadás, szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás,

 választott-bírósági szolgáltatások vállalkozók számára.

 ( 111 )  219.964

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00457

 ( 220 )  2016.02.12.

 ( 732 )  BARTA GYÖRGY 1/1, CSOKVAOMÁNY (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Budapest

 ( 541 )  SMARK

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  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.

 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 )  219.965

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00446

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  AZ EURÓPAI KERESKEDELEM NAPJA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók;

kereskedelmi kiállítások; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési tanácsadások,

 konzultációk és információk.

  41    Kongresszusok és konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadása; oktatások.

  42    Kereskedelmi számítógépes programok készítése.

 ( 111 )  219.966

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00956

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  KALLOS PLEX

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozó krémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási
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 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és tanácsadás a

 bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 111 )  219.967

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00957

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  KALLOS MED

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozó krémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási

 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és tanácsadás a

 bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 111 )  219.968

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00954

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HAIR PRO-TOX

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

 gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam.

5    Gyógyhatású hajkozmetikai készítmények; gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények;

gyógyhatású hajregeneráló készítmények; gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló,

kondicionáló adalék hajfestéshez és hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású

 készítmények.

 35    Fodrászat és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és online
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 kiskereskedelmi szolgáltatások; fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

  44    Fodrászat; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és tanácsadás a hajápolás területén.

 ( 111 )  219.969

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01076

 ( 220 )  2016.03.30.

 ( 732 )  Sági-Béres Katalin Mária, Gyömrő (HU)

 ( 541 )  Arnamentia

 ( 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); bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények; natúrkozmetikai

 készítmények; testápoló készítmények; fürdőgolyók.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.970

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 01081

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Natura-Pro Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.971

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 15 03859

 ( 220 )  2015.12.27.

 ( 732 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRIME CASTLE TOKAJ

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 111 )  219.972

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 15 03857

 ( 220 )  2015.12.27.
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 ( 732 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WINE CASTLE TOKAJ

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 111 )  219.974

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 15 03860

 ( 220 )  2015.12.27.

 ( 732 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KING CASTLE TOKAJ

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 111 )  219.975

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00097

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Global Marketing Solutions & IT Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Vállalatirányítás támogatása, ár versenyeztetés, marketing szolgáltatás közvetítése, üzleti elemzés,

 kereskedelmi és közvetítői szolgáltatás, adatszolgáltatás, online piactér biztosítása, segítségnyújtás üzletkötéshez.

  38    Internetes fórumok biztosítása.

 ( 111 )  219.980

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 16 02065

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  LOOKNA Inc., Malibu (CA)

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

 ( 541 )  LOOKNA

 ( 511 )   35    Webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 ( 111 )  219.982

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 16 00759

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  László Andrea 50%, Budapest (HU)

 László Béla 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 ( 111 )  219.985

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 16 00138

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  KEL-FEDER Zrt., Kelebia (HU)

 ( 740 )  dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  219.987

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 15 03672

 ( 220 )  2015.12.09.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 )  219.991

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 15 03194

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, 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
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vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 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).

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.992

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 15 03671

 ( 220 )  2015.12.09.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  219.996

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 15 03667

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Liu Yanjun, Budapest (HU)

 ( 541 )  MILAGROSE

 ( 511 )  35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztítószerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ágyneműhuzattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; borral kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások; illóolajjal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  43    Ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 111 )  220.008

 ( 151 )  2016.11.25.

 ( 210 )  M 16 00885

 ( 220 )  2016.03.10.

 ( 732 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír alapú újság.

  35    Internetes reklámújság.

 ( 111 )  220.012

 ( 151 )  2016.11.22.

 ( 210 )  M 16 00224

 ( 220 )  2016.04.20.

 ( 732 )  Szalai Gabriella, Budapest (HU)

 ( 541 )  NICSAK KI MESÉL?!

 ( 511 )  9    DVD, CD, mágneses adathordozók, műsoros hanganyag.

  16    Könyvek, kiadványok.

  41    Oktatás, nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenység, gyermekek képességfejlesztése.

 ( 111 )  220.013

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 00537

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Kiss Ágnes, Miskolc (HU)
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( 546 )

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok.

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  220.014

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01156

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Takó Antal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Csirkehús, csirkehúsból készült ételek ebben az áruosztályban.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.015

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01158

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMBROBENE

 ( 511 ) 5    Gyógyászati és gyógyhatású készítmények; készítmények erős köhögéssel járó akut és krónikus légúti

 megbetegedések kezelésére, továbbá akut és krónikus légúti és homloküregi fertőzések kezelésére.

 ( 111 )  220.016

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01159

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Mátrai László, Budapest (HU)

 Mátrai Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  220.017
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 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01160

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  Mátrai László, Budapest (HU)

 Mátrai Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  220.018

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01161

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  220.019

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01162

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  220.020

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01164

 ( 220 )  2016.04.06.

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ALGOFLEX

 ( 511 )   10    Elektroterápiás gyógyászati eszközökön keresztüli idegstimuláló elektromos eszközök.

 ( 111 )  220.021

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01408

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  REMINT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vancskó László, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.
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  36    Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

  37    Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítás), építészeti konzultáció.

 ( 111 )  220.022

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01409

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  REMINT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vancskó László, Budapest

 ( 541 )  REM Group

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

  36    Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

  37    Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítás), építészeti konzultáció.

 ( 111 )  220.023

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01415

 ( 220 )  2016.04.27.

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

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KLING

 ( 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.

7    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

 éa automatikák, távirányítók.

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

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

 ( 111 )  220.024

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01531

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely (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
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 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.025

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01535

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Margit Egészségház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  220.026

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01539

 ( 220 )  2016.05.05.

 ( 732 )  Hungaropharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezés és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; szakmai képzés és újraképzés; sorsjátékok lebonyolítása.

 ( 111 )  220.027

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01540

 ( 220 )  2016.05.05.

 ( 732 )  Patika Platform Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; marketing; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; telemarketing

szolgáltatások; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül.
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 38    Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 számítógép terminálok közötti összeköttetések.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 111 )  220.028

 ( 151 )  2016.11.28.

 ( 210 )  M 16 01670

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Salvatore Sgroi, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Dénes Tamás, Budapest

  ( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.029

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01623

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Nagy Ferenc, Csesznek (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (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 )  220.030

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 00988

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Nonoart Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Klára, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  20    Asztallapok; asztalok; asztalok fémből; ágyak; bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények nem fémből; csapok, ékek nem fémből; csavarok, nem fémből; díványok, kerevetek;

edényszárítók (rácsok, állványok); élelmiszertartó szekrények nem fémből; faszerkezetek bútorokhoz; fejes

csavarok nem fémből; fejtámaszok (bútorok); fémbútorok; fiókok; fogasok(bútorok); fotelek, kar(os)székek;

iratgyűjtő polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok;

járókák, állókák kisgyermekeknek; kampók, fogasok nem fémből; kanapék; karosszékek, sezlonok;

kartotékszekrények; kartotéktartók (bútorok); kerevetek, pamlagok; kis íróasztalok, szekreterek; komódok, fiókos

szekrények; könyvespolcok; könyvtartók (bútorzat); magas székek gyermekeknek; matracok; mosdóállványok

(bútorzat); munkaasztalok, satupadok nem fémből; műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari munkák;

öltözőasztalok; padok (bútorok); palackállványok; paravánok (bútorok); pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok

(bútorok); pultok (asztalok); rajzasztalok; ruganyos matracok ágyba; ruhaakasztók/ruhafogasok; ruhafogasok nem

fémből; ruhatakarók (tároláshoz); szabadon álló válaszfalak (bútor); szagelzáró szifonok (műanyagból);

számítógéptartó-kocsik (bútorzat); szekrények; székek fémből; székek (ülések); tálcák nem fémből; tárolópolcok;

törölközőállványok (bútor); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); virágcseréptartó talpazatok; virágtartók,

 virágállványok (bútorzat); zsúrkocsik; zsúrkocsik (bútorok).

 37    Bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; kárpit(ozás) javítása; konyhai felszerelések

 üzembe helyezése.

  42    Belső építészet; építési tervkészítés; ipari formatervezés.

 ( 111 )  220.031

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 00987

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Bankó Ákos, Budapest (HU)

 Nagy Ákos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  220.032

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 00864

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  RAVORA Studio Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, 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,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; nyelvoktatás; on-line felületen elérhető elektronikus tananyag

 szolgáltatása.

 ( 111 )  220.033

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 00485

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  Bagdi Annabell Melinda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Klausmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boldogság Intézet

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  220.035

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01231

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  SPEEDWORLD Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Rallye csapat menedzselése.

  37    Tanpályák építése; közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központok építése.

  39    Élményautók bérlése és bérbeadása; utaztatási szolgáltatások; élményautózási szolgáltatások.

 41    Autós és kamionos rendezvények szervezése; autós és kamionos versenyek szervezése; konferenciák

szervezése, lebonyolítása; oktatás; autóvezetés és kamionvezetés oktatása;autóvezetés és kamionvezetés

továbbképzések; vezetéstechnikai képzések; üzemanyag kontroll vezetéstechnikai képzések; autóvezetési

technika oktatása; defenzív közúti képzés; autóbuszvezető továbbképzés; autóvezetők és kamionvezetők

 vizsgáztatása; tanpályák üzemeltetése; tanpályák bérbeadása.

 ( 111 )  220.036

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01112

 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Az élet édesen teljes

 ( 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 )  220.037
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 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01108

 ( 220 )  2016.04.04.

 ( 732 )  Household Depo Import-Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.038

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01107

 ( 220 )  2016.04.04.

 ( 732 )  Horváth Erzsébet, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők; vitaminkészítmények;

 vitamintartalmú csokoládék, bonbonok.

 30    Csokoládék; csokoládékészítmények; csokoládés édesipari termékek; töltött csokoládék; csokoládé

 pasztillák.

 35    Csokoládékkal, édesipari termékekkel, táplálék-kiegészítőkkel és vitaminkészítményekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  220.039

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 00990

 ( 220 )  2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).
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 ( 111 )  220.040

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 00989

 ( 220 )  2016.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.041

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01758

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  JIMRO Co., Ltd., Gunma (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  JIMRO

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 111 )  220.042

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01751

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  Magyar Autóklub 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Királyi Magyar Automobil Club

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.043

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01624

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Révayné Beke Ildikó, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 35    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).

  42    Belsőépítészet, lakberendezés, ezen szolgáltatásokhoz kötődő tervezői szolgáltatások.

 ( 111 )  220.044

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01486

 ( 220 )  2016.05.03.

 ( 732 )  MindenKid Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fiák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.045

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01483

 ( 220 )  2016.05.03.

 ( 732 )  Wienerberger Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Porotherm Klíma

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.046

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01482

 ( 220 )  2016.05.03.

 ( 732 )  Wienerberger Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Porotherm Thermo

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 23. szám, 2016.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2451



 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.047

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01357

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  Szántai Zsolt, Szombathely (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek kiadványok, ismeretterjesztő füzetek, az egészséges életmódhoz kapcsolódóan.

 39    Életmódviteli tanácsadás, oktatás; személyre szabott testedzés és sport tréning és sport programok

szervezése; személyi edzések és kondicionáló mozgások nyújtása edzőteremben vagy táborozás formájában;

 könyvkiadás és más egészséges életmóddal összefüggő kiadványok szerkesztése és kiadása.

  41    Étel házhozszállítás.

 ( 111 )  220.048

 ( 151 )  2016.11.29.

 ( 210 )  M 16 01239

 ( 220 )  2016.04.12.

 ( 732 )  Vajnági Pál Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlan ügyekkel kapcsolatosan, ingatlan ügyletek, ingatlan

kezelés, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok bérlete, lakásbérlet,

 lakásügynökségek, hitelirodák, biztosítási ügynökségi tevékenység).

 ( 111 )  220.070

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01018

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Atlasbx Co., Ltd., Daeduck-Ku, Daejon (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok járművekhez.

 ( 111 )  220.081

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 00747

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  Montana Tudásmenedzsment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Számítógépes adatbázis menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; számítógépes

 adatbázisok összeállítása.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
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 42    Adatbázisok fejlesztése, karbantartása; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis szoftverek telepítése;

szoftveradatbázisok frissítése; számítógépes adatbázisok tervezése és hosztolása; adatbázisok tervezése és

 fejlesztése.

 ( 111 )  220.090

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 15 03694

 ( 220 )  2015.12.09.

 ( 732 )  Poinciana Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mulatási

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  220.113

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 15 01512

 ( 220 )  2015.06.05.

 ( 732 )  Klinkó György 1/2, Budapest (HU)

 L.Laki László 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

 Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bathparty

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.119

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01528

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  220.120

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01529

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Dr. Rose

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  220.123

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01020
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 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  HANES Germany GmbH, Rheine (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  220.125

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01400

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Solti András 50%, Budapest (HU)

 Márton Zsolt Károly 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Berendezések házi szennyvíz tisztítására; bidék; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez; fertőtlenítő készülékek;

hordozható illemhelyek, WC-k; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; kézszárító készülékek mosdókhoz;

klímaberendezések; légfertőtlenítők; léghűtő berendezések, légkondicionáló berendezések; légnedvesítő

készülékek; levegő szagtalanító készülékek; mosdókagylók, kézmosók; párakibocsátó készülékek, párakapuk;

szagtalanító készülékek; szárító/párologtató készülékek; toalettek [WC-k], vécékagylók, vécéülőkék; automata

 vízellátó berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék, zuhanykabinok.

 37    Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; hordozható illemhelyek, WC, zuhanyfülkék

 helyszíni szerelése, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása, szállítása és elhelyezése építési területen, közterületen.

  39    Hulladékok szállítása és tárolása; kölcsönözhető WC fülkék szállítása és tárolása.

  43    Hordozható épületek, mobil WC és zuhanyfülkék bérlete.

 ( 111 )  220.130

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01403

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  SWISS Laboratory Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  GK Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  La Boisson Elysée

 ( 511 )  33    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

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

 ( 111 )  220.132

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01012

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  TELEGRÁF KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szofverek; hangrögzítő szalagok; CD-rom Compact lemezek, mikrofonok.

 16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóíratok, albumok, fényképek, jegyek, grafikai reprodukciók,

 katalógusok, könyvjelzők, levelezőlapok, magazinok, prospektusok, postabélyegek, zenélő üdvözlőlapok.
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 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység, kiállítások szervezése,

kiadványok bemutatása; on-line hirdető tevékenység számítógépes rendszereken keresztül; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatások, újság-előfizetések intézése mások

 számára; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások, fotoriportok készítése,

 levelezési szolgáltatások, rádióadás.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzések, szórakoztatás, kiadói tevékenység, könyvkiadás, rádiós- és televíziós

 programok készítése, filmgyártása, konferenciák szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

  42    Jogi szolgáltatások, szellemi tulajdon jogok kezelése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  220.134

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 00902

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  LUZ SAÚDE, S.A., Lisboa (PT)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, szórakoztatás és sport; kiadói és tudósítási szolgáltatások.

 42    IT szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; bevizsgálás;

 tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 44    Humán egészségügyi szolgáltatások; humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; állategészségügyi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  220.135

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 00888

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  UNIFILTER SZŰRÉSTECHNIKA Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Strider Mihály, Eger

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; Gulf logóval ellátott bútorok.

 ( 111 )  220.137

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01276

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Kis Mónika Krisztina, Szeged

  

( 546 )

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

  30    Ecet, fűszeres mártások.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  220.138

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01136
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 ( 220 )  2016.04.01.

 ( 732 )  Benoit and Augusten Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  220.139

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01139

 ( 220 )  2016.04.04.

 ( 732 )  Zámbori Tamás, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Főnix kártya

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, hűségprogramok, ösztönző és bónuszprogram

szolgáltatások, áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni

jutalompontok által, engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok

adminisztrációja, értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete,

értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén, fogyasztói hűségprogramok

szervezése és vezetése, fogyasztói hűségprogramok igazgatása, hűség- és ösztönző programok működtetése,

hűségkártya szolgáltatások, hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és

felügyelete, kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk

segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat, mások termékeinek és szolgáltatásainak

marketingje kuponok terjesztése révén, ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése, üzleti

ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje, vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete, vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások, vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra, vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra, kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások, online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára

 lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése.

 36    Pénzügyi szolgáltatások és bankügyletek, pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások,

ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, kulturális célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások,

 szabadidős célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, utazási célokra.

 38    Online felület biztosítása közösségi hálózatépítés céljából, online felület biztosítása a kártya felhasználása

 érdekében.

 ( 111 )  220.140

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01027

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  MOONRISE Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatokból készült kulcstartó, tokok.

  30    Kávé, tea.

  43    Vendéglátás, étterem és bár szolgáltatások.

 ( 111 )  220.141

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01025

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Varga László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Schönig Henriett, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép játékszoftver; egér alátétek.

  25    Ruházat, ruhaneműk; pólók; sapkák.

 28    Játék babák; játékfigurák; játékkártyák; játékmodellek; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott

 állatoknak; kirakós játékok (puzzle); plüss játékszerek; táblajáték; zsetonok játékokhoz.

 ( 111 )  220.142

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01024

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  SALZOL Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

  

( 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 )  220.143

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01023

 ( 220 )  2016.03.24.

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

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  30    Frissen helyben sütött pékáru; kenyér, kiflik, zsemlék, egyéb pékáru, aprósütemény, teasütemény, briós,

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

A rovat 178 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 187.824

 ( 210 ) M 05 03825

 ( 180 ) 2015.12.01.

 ( 111 ) 187.834

 ( 210 ) M 05 03826

 ( 180 ) 2015.12.01.

 ( 111 ) 188.417

 ( 210 ) M 05 03967

 ( 180 ) 2015.12.13.

 ( 111 ) 188.562

 ( 210 ) M 06 00165

 ( 180 ) 2016.01.18.

 ( 111 ) 188.963

 ( 210 ) M 05 03609

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 188.964

 ( 210 ) M 05 03608

 ( 180 ) 2015.11.10.

 ( 111 ) 189.184

 ( 210 ) M 05 04023

 ( 180 ) 2015.12.20.

 ( 111 ) 189.415

 ( 210 ) M 06 00932

 ( 180 ) 2016.03.21.

 ( 111 ) 189.517

 ( 210 ) M 06 00751

 ( 180 ) 2016.03.06.

 ( 111 ) 189.518

 ( 210 ) M 06 00752

 ( 180 ) 2016.03.06.

 ( 111 ) 189.519

 ( 210 ) M 06 00753

 ( 180 ) 2016.03.06.

 ( 111 ) 189.531

 ( 210 ) M 06 00819
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 ( 180 ) 2016.03.09.

 ( 111 ) 189.546

 ( 210 ) M 06 00989

 ( 180 ) 2016.03.23.

 ( 111 ) 189.547

 ( 210 ) M 06 00988

 ( 180 ) 2016.03.23.

 ( 111 ) 189.548

 ( 210 ) M 06 00817

 ( 180 ) 2016.03.09.

 ( 111 ) 189.549

 ( 210 ) M 06 00986

 ( 180 ) 2016.03.23.

 ( 111 ) 189.550

 ( 210 ) M 06 00995

 ( 180 ) 2016.03.23.

 ( 111 ) 189.551

 ( 210 ) M 06 00994

 ( 180 ) 2016.03.23.

 ( 111 ) 189.552

 ( 210 ) M 06 00824

 ( 180 ) 2016.03.09.

 ( 111 ) 189.560

 ( 210 ) M 06 00738

 ( 180 ) 2016.03.03.

 ( 111 ) 189.568

 ( 210 ) M 06 00906

 ( 180 ) 2016.03.17.

 ( 111 ) 189.586

 ( 210 ) M 06 00888

 ( 180 ) 2016.03.14.

 ( 111 ) 189.588

 ( 210 ) M 06 01048

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.589

 ( 210 ) M 06 01054

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.590
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 ( 210 ) M 06 01052

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.591

 ( 210 ) M 06 01061

 ( 180 ) 2026.03.28.

 ( 111 ) 189.592

 ( 210 ) M 06 01056

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.597

 ( 210 ) M 06 00870

 ( 180 ) 2016.03.14.

 ( 111 ) 189.598

 ( 210 ) M 06 01053

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.599

 ( 210 ) M 06 01047

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.600

 ( 210 ) M 06 01066

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.601

 ( 210 ) M 06 01045

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.602

 ( 210 ) M 06 01062

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.605

 ( 210 ) M 06 01068

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.610

 ( 210 ) M 06 01044

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.611

 ( 210 ) M 06 01055

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.612

 ( 210 ) M 06 00869

 ( 180 ) 2016.03.14.
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 ( 111 ) 189.613

 ( 210 ) M 06 01067

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.617

 ( 210 ) M 06 00882

 ( 180 ) 2016.03.14.

 ( 111 ) 189.628

 ( 210 ) M 06 00710

 ( 180 ) 2016.03.01.

 ( 111 ) 189.635

 ( 210 ) M 06 01049

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.636

 ( 210 ) M 06 01057

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.637

 ( 210 ) M 06 01050

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 189.703

 ( 210 ) M 06 00792

 ( 180 ) 2016.03.08.

 ( 111 ) 189.720

 ( 210 ) M 06 00805

 ( 180 ) 2016.03.08.

 ( 111 ) 189.721

 ( 210 ) M 06 00929

 ( 180 ) 2016.03.21.

 ( 111 ) 189.726

 ( 210 ) M 06 00928

 ( 180 ) 2016.03.21.

 ( 111 ) 189.727

 ( 210 ) M 06 00927

 ( 180 ) 2016.03.21.

 ( 111 ) 189.740

 ( 210 ) M 06 00948

 ( 180 ) 2016.03.21.

 ( 111 ) 189.753

 ( 210 ) M 06 01117

 ( 180 ) 2016.03.31.
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 ( 111 ) 189.754

 ( 210 ) M 06 01116

 ( 180 ) 2016.03.31.

 ( 111 ) 189.759

 ( 210 ) M 06 01126

 ( 180 ) 2016.03.31.

 ( 111 ) 189.767

 ( 210 ) M 06 00748

 ( 180 ) 2016.03.06.

 ( 111 ) 189.768

 ( 210 ) M 06 00910

 ( 180 ) 2016.03.20.

 ( 111 ) 189.769

 ( 210 ) M 06 00911

 ( 180 ) 2016.03.20.

 ( 111 ) 189.770

 ( 210 ) M 06 00914

 ( 180 ) 2016.03.20.

 ( 111 ) 189.772

 ( 210 ) M 06 00916

 ( 180 ) 2016.03.20.

 ( 111 ) 189.773

 ( 210 ) M 06 00917

 ( 180 ) 2016.03.20.

 ( 111 ) 189.779

 ( 210 ) M 06 00909

 ( 180 ) 2016.03.17.

 ( 111 ) 189.780

 ( 210 ) M 06 01097

 ( 180 ) 2016.03.30.

 ( 111 ) 189.781

 ( 210 ) M 06 00902

 ( 180 ) 2016.03.17.

 ( 111 ) 189.782

 ( 210 ) M 06 01100

 ( 180 ) 2016.03.30.

 ( 111 ) 189.783

 ( 210 ) M 06 01099
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 ( 180 ) 2016.03.30.

 ( 111 ) 189.784

 ( 210 ) M 06 01098

 ( 180 ) 2016.03.30.

 ( 111 ) 189.785

 ( 210 ) M 06 00908

 ( 180 ) 2016.03.17.

 ( 111 ) 189.787

 ( 210 ) M 06 00907

 ( 180 ) 2016.03.17.

 ( 111 ) 190.413

 ( 210 ) M 06 00737

 ( 180 ) 2016.03.03.

 ( 111 ) 190.668

 ( 210 ) M 06 01012

 ( 180 ) 2016.03.24.

 ( 111 ) 190.672

 ( 210 ) M 06 00825

 ( 180 ) 2016.03.10.

 ( 111 ) 190.673

 ( 210 ) M 06 01008

 ( 180 ) 2016.03.24.

 ( 111 ) 190.675

 ( 210 ) M 06 01013

 ( 180 ) 2016.03.24.

 ( 111 ) 191.086

 ( 210 ) M 06 01021

 ( 180 ) 2016.03.24.

 ( 111 ) 191.089

 ( 210 ) M 06 01019

 ( 180 ) 2016.03.24.

 ( 111 ) 191.095

 ( 210 ) M 06 01018

 ( 180 ) 2016.03.24.

 ( 111 ) 191.482

 ( 210 ) M 06 00950

 ( 180 ) 2016.03.21.

 ( 111 ) 191.529
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 ( 210 ) M 06 00723

 ( 180 ) 2016.03.02.

 ( 111 ) 191.808

 ( 210 ) M 06 00973

 ( 180 ) 2016.03.22.

 ( 111 ) 193.148

 ( 210 ) M 06 00887

 ( 180 ) 2016.03.14.

 ( 111 ) 193.225

 ( 210 ) M 06 00826

 ( 180 ) 2016.03.10.

 ( 111 ) 193.274

 ( 210 ) M 06 00997

 ( 180 ) 2016.03.23.

 ( 111 ) 193.312

 ( 210 ) M 06 00886

 ( 180 ) 2016.03.14.

 ( 111 ) 194.169

 ( 210 ) M 06 00833

 ( 180 ) 2016.03.10.

 ( 111 ) 194.321

 ( 210 ) M 06 00739

 ( 180 ) 2016.03.03.

 ( 111 ) 194.365

 ( 210 ) M 06 01058

 ( 180 ) 2016.03.28.

 ( 111 ) 195.453

 ( 210 ) M 06 00878

 ( 180 ) 2016.03.14.

 ( 111 ) 198.281

 ( 210 ) M 08 02026

 ( 180 ) 2016.03.29.

 ( 111 ) 199.736

 ( 210 ) M 06 00806

 ( 180 ) 2016.03.08.

 ( 111 ) 199.873

 ( 210 ) M 09 02953

 ( 180 ) 2016.03.16.
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 ( 111 ) 201.637

 ( 210 ) M 06 00248

 ( 180 ) 2016.01.25.

A rovat 89 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 216.946

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 166.884

 ( 732 ) Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  117.982

 ( 732 )  Polimeri Europa UK Ltd., Hythe, Southampton (GB)

 ( 111 )  118.345

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  118.560

 ( 732 )  Lockheed Martin Corporation (Maryland államban bejegyzett cég), Bethesda, Maryland (US)

 ( 111 )  118.561

 ( 732 )  Trinseo Europe GmbH, Horgen (CH)

 ( 111 )  118.642

 ( 732 )  Nalge Nunc International Corporation, Rochester, New York (US)

 ( 111 )  119.573

 ( 732 )  INDIVIOR UK LIMITED, Slough (GB)

 ( 111 )  125.935

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.027

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.158

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

 ( 111 )  126.185

 ( 732 )  Husqvarna Aktiebolag, Huskvarna, Svédország (SE)

 ( 111 )  126.313

 ( 732 )  PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. /Iowa államban bejegyzett cég/, Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  126.376

 ( 732 )  PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. /Iowa államban bejegyzett cég/, Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  126.398

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  126.470

 ( 732 )  Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)

 ( 111 )  126.482

 ( 732 )  Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)

 ( 111 )  126.996

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmingotn, Delaware 19808 (US)

 ( 111 )  145.227

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 23. szám, 2016.12.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M2467



 ( 732 )  VICTORIA HOLDING Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  145.344

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.677

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.706

 ( 732 )  Olympus Ventures Limited, Leigh on Sea, Essex (GB)

 ( 111 )  145.708

 ( 732 )  Olympus Ventures Limited, Leigh on Sea, Essex (GB)

 ( 111 )  145.722

 ( 732 )  Sysmex Corporation, Kobe, Hyogo (JP)

 ( 111 )  145.723

 ( 732 )  Sysmex Corporation, Kobe, Hyogo (JP)

 ( 111 )  145.724

 ( 732 )  Sysmex Corporation, Kobe, Hyogo (JP)

 ( 111 )  145.726

 ( 732 )  Sysmex Corporation, Kobe, Hyogo (JP)

 ( 111 )  145.833

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  145.854

 ( 732 )  Linvatec Corporation, Largo, Florida (US)

 ( 111 )  145.924

 ( 732 )  Linvatec Corporation, Largo, Florida (US)

 ( 111 )  147.584

 ( 732 )  Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Pully (CH)

 ( 111 )  149.317

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  149.988

 ( 732 )  Magyar Borok Útja Rallye Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.245

 ( 732 )  Genzyme Corporation, Cambridge (US)

 ( 111 )  150.504

 ( 732 )  CASE Corporation (Delaware állam törvényei szerint mőködő vállalat), Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  150.944

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)
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 ( 111 )  150.951

 ( 732 )  The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio (US)

 ( 111 )  151.023

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.395

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  151.415

 ( 732 )  Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  151.451

 ( 732 )  WEG S.A. (brazíl cég), Jaraguá do Sul, SC (BR)

 ( 111 )  151.486

 ( 732 ) Dale Carnegie & Associates, Inc. (New York állam törvényei szerint bejegyzett cég), Hauppauge, New York

 (US)

 ( 111 )  151.562

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  152.668

 ( 732 )  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.913

 ( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York

 (US)

 ( 111 )  153.082

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 111 )  153.088

 ( 732 )  Armin Wiedemann GmbH., Bécs (AT)

 ( 111 )  153.614

 ( 732 )  Nilit Plastics Europe S.r.l., Milano (IT)

 ( 111 )  188.625

 ( 732 )  dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, dr. Bakonyiné dr. Fest Edit Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.992

 ( 732 )  Erste Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.081

 ( 732 )  Vino Gusto Mogyorókrém Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.273

 ( 732 )  Vectra-Line Kereskedelmi Kft. Nyomtatvány Papír-Irodaszer Nagykereskedés, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.379
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 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  189.437

 ( 732 )  Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.462

 ( 732 )  DAY HOLIDAY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.472

 ( 732 )  Várkonyi Gyula, Jászladány (HU)

 Szombath István, Mosonmagyaróvár (HU)

 Késmárki István, Ászár (HU)

 ( 111 )  189.484

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.544

 ( 732 )  MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)

 ( 111 )  189.906

 ( 732 )  Magistral Young Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 111 )  190.082

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.104

 ( 732 )  Rubin Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.439

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  190.456

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  190.470

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  190.524

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

 ( 111 )  190.540

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.546

 ( 732 )  Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", Pápa (HU)

 ( 111 )  190.595

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.601

 ( 732 )  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nyíregyháza (HU)
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 ( 111 )  190.745

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Zrt., Csorna (HU)

 ( 111 )  190.774

 ( 732 )  Vlaktor Trading Limited, Nicosia (CY)

 ( 111 )  190.838

 ( 732 )  LAVECO Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.022

 ( 732 )  Dobos Ferenc Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.144

 ( 732 )  Majoros Zoltán, Zsámbék (HU)

 ( 111 )  191.198

 ( 732 )  JASA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.282

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.291

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.315

 ( 732 )  ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  191.316

 ( 732 )  ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  191.651

 ( 732 )  HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)

 ( 111 )  191.652

 ( 732 )  HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., Zlín (CZ)

 ( 111 )  191.719

 ( 732 )  Salamon Kft., Újfehértó (HU)

 ( 111 )  191.720

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  191.777

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  191.817

 ( 732 )  Betonmix Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  191.839

 ( 732 )  Szita Károly, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  191.860
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 ( 732 )  Istone Jewelry Co.,Ltd., Guangzhou City,Guangdong Province (CN)

 ( 111 )  192.001

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

 ( 111 )  192.002

 ( 732 )  OMV Refining & Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 111 )  192.006

 ( 732 ) Ferihegy Tartósított Élelmiszeripari Terméket Előállító Csomagoló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Vecsés (HU)

 ( 111 )  192.094

 ( 732 )  Parfums Christian Dior, S.A., Paris (FR)

 ( 111 )  192.160

 ( 732 )  Kovács László, Kecel (HU)

 ( 111 )  192.380

 ( 732 )  VIVACOM Magyarország Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 111 )  193.014

 ( 732 )  Chen Shiquan, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.766

 ( 732 )  Marriott Worldwide Corporation (Maryland állam törvényei szerint működő cég), Bethesda, Maryland (US)

 ( 111 )  195.849

 ( 732 )  ARAGO Befektetési Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.751

 ( 732 )  ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  200.609

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.830

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.969

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.543

 ( 732 )  Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg (DE)

 ( 111 )  204.489

 ( 732 )  Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg (DE)

A rovat 100 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  121.996

 ( 732 )  Fairbanks Morse, LLC, North Carolina 28209 (US)

 ( 111 )  131.961

 ( 732 )  Edgewell Personal Care Brands, LLC, Shelton, Connecticut (US)

 ( 111 )  132.221

 ( 732 )  Henkel Limited, Hertfordshire (GB)

 ( 111 )  148.075

 ( 732 )  Edgewell Personal Care Brands, LLC, Shelton, Connecticut (US)

 ( 111 )  150.148

 ( 732 )  2811863 Canada Inc., Hampstead QC H3X 3V5 (CA)

 ( 111 )  153.614

 ( 732 )  Nilit Plastics Europe S.r.l., Milano (IT)

 ( 111 )  157.480

 ( 732 )  Speedy Assetco Limited, St. Albans, Herts (GB)

 ( 111 )  164.356

 ( 732 )  Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  171.017

 ( 732 )  West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  171.125

 ( 732 )  Hegedüs Dániel, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.644

 ( 732 )  Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  187.005

 ( 732 )  Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  189.437

 ( 732 )  Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.509

 ( 732 )  Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  189.683

 ( 732 )  Vidal Next Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.243

 ( 732 )  Sasad Resort II. Hungary Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  190.439

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  190.456

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  190.470

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  190.525

 ( 732 )  Sasad Resort II. Hungary Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.733

 ( 732 )  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 75009 Paris (FR)

 ( 111 )  190.890

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.439

 ( 732 )  Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, Bethesda, Maryland 20817 (US)

 ( 111 )  194.482

 ( 732 )  Tom Market Franchise Hungary Kft., Kozármisleny (HU)

 ( 111 )  194.770

 ( 732 )  JOINT STOCK COMPANY "KONTI-RUS", Kursk (RU)

 ( 111 )  204.960

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.830

 ( 732 )  Drelin and Co Limited, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  213.841

 ( 732 )  Drelin and Co Limited, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  213.855

 ( 732 )  Drelin and Co Limited, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  214.539

 ( 732 )  Drelin and Co Limited, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  216.250

 ( 732 )  Prograg-Agrárcentrum Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ráckeresztúr (HU)

 ( 111 )  216.568

 ( 732 )  Prograg-Agrárcentrum Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ráckeresztúr (HU)

 ( 111 )  218.865

 ( 732 )  Biggeorge Holding Korlátolt Felelősség Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  218.892

 ( 732 )  Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, Bethesda, Maryland 20817 (US)

 ( 111 )  218.893

 ( 732 )  Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, Bethesda, Maryland 20817 (US)

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  118.561

 ( 732 )  Trinseo Europe GmbH, Horgen (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  119.573

 ( 732 )  INDIVIOR UK LIMITED, Slough (GB)

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

 ( 111 )  126.057

 ( 732 )  Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)

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

 ( 111 )  149.577

 ( 732 )  METALLOGLOBUS Fémipari és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.395

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

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

 ( 111 )  151.562

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

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

 ( 111 )  189.544

 ( 732 )  MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)

 ( 740 )  Minőségvár Kft., Budapest

 ( 111 )  191.841

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Decsov Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  191.842

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Decsov Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.452

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  200.712

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.713

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.714

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.727

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.728

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.730

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.731

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.732

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.543

 ( 732 )  Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg (DE)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.489

 ( 732 )  Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg (DE)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.998

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.028

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 22 darab közlést tartalmaz. 
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Képviselet megszűnése

 ( 111 )  118.561

 ( 732 )  Trinseo Europe GmbH, Horgen (CH)

 ( 111 )  126.057

 ( 732 )  Champion Products Europe Limited, Blanchardstown Dublin 15 (IE)

 ( 111 )  149.577

 ( 732 )  METALLOGLOBUS Fémipari és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.395

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  151.562

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  166.493

 ( 732 )  Sótonyi József, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.544

 ( 732 )  MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)

 ( 111 )  190.617

 ( 732 )  VECSE KOMPLEX Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.841

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 111 )  191.842

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 111 )  216.998

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.028

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.603

 ( 732 )  Boleska Viktória, Budapest (HU)

 Turcsán Katalin, Kiskőrös (HU)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  119.044

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.067

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)
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 ( 111 )  120.174

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  121.996

 ( 732 )  Fairbanks Morse, LLC, North Carolina 28209 (US)

 ( 111 )  122.913

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  123.611

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  124.321

 ( 732 )  CASTROL LIMITED, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  126.175

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  126.177

 ( 732 )  CASTROL LIMITED, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  126.178

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  126.180

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  126.870

 ( 732 ) WORLD TRIATHLON CORPORATION (Florida állam törvényei szerint működő vállalat), TAMPA,

 FLORIDA 33607 (US)

 ( 111 )  126.996

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmingotn, Delaware 19808 (US)

 ( 111 )  142.451

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  145.227

 ( 732 )  VICTORIA HOLDING Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.420

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.944

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

 ( 111 )  151.451

 ( 732 )  WEG S.A. (brazíl cég), Jaraguá do Sul, SC (BR)

 ( 111 )  153.082

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
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 ( 111 )  153.626

 ( 732 )  MOM Zrt., Mátészalka (HU)

 ( 111 )  157.183

 ( 732 )  BRENDON GYERMEKÁRUHÁZAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.338

 ( 732 )  BRENDON Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.566

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.840

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.625

 ( 732 )  dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, dr. Bakonyiné dr. Fest Edit Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.379

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  189.484

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.544

 ( 732 )  MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)

 ( 111 )  189.813

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

 PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykovácsi (HU)

 ( 111 )  189.906

 ( 732 )  Magistral Young Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 111 )  190.524

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

 ( 111 )  190.546

 ( 732 )  Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", Pápa (HU)

 ( 111 )  190.745

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Zrt., Csorna (HU)

 ( 111 )  190.774

 ( 732 )  Vlaktor Trading Limited, Nicosia (CY)

 ( 111 )  191.282

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.291

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  191.744

 ( 732 )  CASTROL LIMITED, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  191.817

 ( 732 )  Betonmix Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  192.002

 ( 732 )  OMV Refining & Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 111 )  192.006

 ( 732 ) Ferihegy Tartósított Élelmiszeripari Terméket Előállító Csomagoló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Vecsés (HU)

 ( 111 )  192.832

 ( 732 )  Castrol Limited, Reading, RG8 7QR (GB)

 ( 111 )  193.128

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.553

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.533

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.534

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.849

 ( 732 )  ARAGO Befektetési Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.977

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.234

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.774

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.734

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.819

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

A rovat 51 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 23. szám, 2016.12.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M2480



 ( 210 )  M 16 01754

 ( 731 )  Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület, Győr (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 15 03804

 ( 731 )  Bencsik Barbara 1/11, Budapest (HU)

 Kemény Nelli Judit 1/11, Vecsés (HU)

 Kiss-Király Anna Franciska 1/11, Budapest (HU)

 Lázár Lilla 1/11, Halásztelek (HU)

 Mészáros Nikolett 1/11, Vecsés (HU)

 Mészáros Vivien 1/11, Vecsés (HU)

 Nagy Dorottya Krisztina 1/11, Budapest (HU)

 Nagy Zsófia 1/11, Érd (HU)

 Pataki Boglárka 1/11, Budapest (HU)

 Török Szandra 1/11, Budapest (HU)

 Varga Mária Alexandra 1/11, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 02300

 ( 731 )  Concert and Show Kft., Szentendre (HU)

 ( 210 )  M 16 03258

 ( 731 )  Németh Péter, Telki (HU)

 Zsiga Erika, Budapest (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 15 01179

 ( 731 )  SFI Nutrition Élelmiszer Innovációs Kft., Szeged (HU)

 ( 210 )  M 16 00826

 ( 731 )  OPEN HOUSE Kft., Győr (HU)

 ( 210 )  M 16 00827

 ( 731 )  OPEN HOUSE Kft., Győr (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 15 03187

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 03854

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 210 )  M 15 03855

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 03856

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 00718

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 02988

 ( 731 )  Santapark Oy, Rovaniemi (FI)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  813.395

 ( 541 )  DELARO

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.170.535

  ( 546 )

 ( 511 )  1, 19

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.192.662

 ( 541 )  FISSMAN

 ( 511 )  8, 35

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.198.107

 ( 541 )  OSCAR

 ( 511 )  9, 37, 42

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.229.008

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.257.984

 ( 541 )  Podbike

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.136

  

( 546 )

 ( 511 )  17, 40

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.140
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( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.195

 ( 541 )  Let~s be remarkable.

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.208

 ( 541 )  ABUSAFE

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.224

 ( 541 )  TRIBIF PROBIOTIC

 ( 511 )  5
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 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.400

 ( 541 )  OSMIA

 ( 511 )  31, 42, 44

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.416

 ( 541 )  VIVIENNE SABO

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.513

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.582

 ( 541 )  Almwerk

 ( 511 )  20, 25, 35

 ( 580 )  2016.09.01.

 ( 450 )  GAZ 34/2016

 ( 111 )  1.307.924

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 16, 25, 35-42

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.307.962

 ( 541 )  HAIR RITUEL BY SISLEY

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.308.023

 ( 541 )  ELVNPRS

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2016.09.08.
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 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.308.066

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.308.187

 ( 541 )  IFIT

 ( 511 )  9, 28, 41-42

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.308.299

 ( 541 )  ETORIAX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

 ( 111 )  1.308.300

 ( 541 )  TELDIPIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.09.08.

 ( 450 )  GAZ 35/2016

A rovat 22 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  267.083

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  267.092

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.244.156

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.283.420

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.179

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.272

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.282

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.294

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.361

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.420

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.421

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.423

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.427

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.439

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.447

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.448

 ( 151 )  2016.12.05.
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 ( 111 )  1.297.449

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.450

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.513

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.647

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.648

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.649

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.655

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.691

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.704

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.731

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.782

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 111 )  1.297.784

 ( 151 )  2016.12.05.

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 
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