
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 03498

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 ) BOKORBAB BODOR

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti,mezőgazdasági,feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi

tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi

 anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 15 01614

 ( 220 ) 2015.06.12.

 ( 731 )  Patikaplus Kft. 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Vass Tibor, Székesfehérvár

 ( 541 ) Patikaplus

 ( 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).

 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 15 02552

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért, Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Kocsisné Gál Csilla, Kistarcsa

 ( 541 ) Te is lehetsz cukorbeteg!

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, egészségügyi felvilágosítás.

  44    Egészségügyi tanácsadás, szolgáltatás, egészségügyi szűrés.

  45    Képviselet jogvitában, közvetítés (személyek közötti vitában).

 ( 210 ) M 16 00272

 ( 220 ) 2016.02.02.

 ( 731 )  Pora Bernát, Balatonfüred (HU)

 ( 541 ) GELLAKK

 ( 511 )   41    Kulturális szakmai versenyek.

 ( 210 ) M 16 00873

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 1. szám, 2017.01.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1



 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Lovász Sándor, Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Alkoholban tartósított gyümölcsök.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

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

eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri

 hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 41    Coaching [tréning]; akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése

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

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 sorsjátékok lebonyolítása; szakmai újraképzés; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

 ( 210 ) M 16 00880

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Thúry Péter, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozási célra; bárányhús, feldolgozva; baromfi; baromfi, nem élő; borjúhús; csirkemell filé;

 csirke, csirkehús; csülök; disznóhús; csomagolt húsok; marhahús.

 ( 210 ) M 16 00881

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Mazán Tamás, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; interaktív televízió és rádió sugárzás; információ és más

műsorok rádiós műsorszórása; digitális hangsugárzás; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az

 interneten keresztül.

 ( 210 ) M 16 01004

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

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

 Dr. Dóczi Tamás,Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 16 01243

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lindmayer István, Budapest

 ( 541 ) üzletet ide! program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01250

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Tower International

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

építkezések felügyelete [irányítás]; építés; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; építmények lebontása; villamos vezetékek javítása; fűtőberendezések felszerelése

és karbantartása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; vakolás; ácsok szolgáltatásai; falazás

[kőművesmunka]; külső és belső festés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; épületek

 [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé].

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; számítógépes

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01251

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Our knowledge is your property

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

építkezések felügyelete [irányítás]; építés; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; építmények lebontása; villamos vezetékek javítása; fűtőberendezések felszerelése

és karbantartása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; vakolás; ácsok szolgáltatásai; falazás

[kőművesmunka]; külső és belső festés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; épületek

 [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé].

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; számítógépes

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01252

 ( 220 ) 2016.04.12.

 ( 731 )  Tower-International Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

építkezések felügyelete [irányítás]; építés; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos
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berendezések zavarmentesítése; építmények lebontása; villamos vezetékek javítása; fűtőberendezések felszerelése

és karbantartása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; vakolás; ácsok szolgáltatásai; falazás

[kőművesmunka]; külső és belső festés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; épületek

 [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé].

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; számítógépes

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01598

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Borászportál

 ( 511 )   33    Borok.

 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 01599

 ( 220 ) 2016.05.10.

 ( 731 )  Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Borkollégium

 ( 511 )   33    Borok.

 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 01634

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.
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 ( 210 ) M 16 01635

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 16 01766

 ( 220 ) 2016.05.23.

 ( 731 )  AGROMOLNÁR Malomipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak más áruosztályba.

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

 ( 210 ) M 16 01769

 ( 220 ) 2016.05.24.

 ( 731 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 ) GASTROPOP

 ( 511 )   30    Pattogatott kukorica, gabona alapú snack ételek.

  31    Kukorica.

 ( 210 ) M 16 02141

 ( 220 ) 2016.06.21.

 ( 731 )  Kistály Cseppek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02254

 ( 220 ) 2016.07.04.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) Fenntarthatósági Nap

 ( 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 02285

 ( 220 ) 2016.07.06.

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

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) BikeForce

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

 ( 210 ) M 16 02286

 ( 220 ) 2016.07.06.

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

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02356

 ( 220 ) 2016.07.15.

 ( 731 )  Beauty Model Ltd., Majmo, Marshall Islands (IS)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hummusz; hummusz alapú ételek; zöldségalapú snack ételek; húsalapú snack ételek; halételek; kész saláták;

 hüvelyesekből készült saláták.

 30    Liszttartalmú, gabonaalapú, rizsalapú ételek; tésztaételek; szendvicsek; salátaöntetek; fűszeres készítmények

 ételekhez.

 43    Éttermek; gyorséttermek, snack bárok; elvitelre árusító éttermek; elvihető ételekkel kapcsolatos

 szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; salátabárok.

 ( 210 ) M 16 02391

 ( 220 ) 2016.07.20.

 ( 731 )  Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co KG, Nürnberg (DE)

 ( 740 )  Kölcsey-Rieden & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Műsoros elektronikus és optikai adathordozók; elektronikus közlemények (letölthető); szoftveralkalmazások
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számítógépekhez, játékkonzolokhoz és mobil végfelhasználói készülékekhez; számítógépes programok

 multimédiaanyagok letöltéséhez(Streaming is).

 16    Nyomtatványok, gyermek- és ifjúsági ismeretterjesztő- és olvasókönyvek; kifestőkönyvek, tankönyvek és

rejtvénykönyvek; puhakötésű füzetek, (kvíz)tömbök; gyűjtőalbumok; matricák, matricagyűjtő füzetek;

 falitérképek; atlaszok; földgömbök(földgolyók).

  28    Táblajátékok; játékkártyák.

 38    Internetes beszélgetőszobák biztosítása üzenetek továbbítására számítógépfelhasználók között; hozzáférés

biztosítása internetes felületekhez és (tudományos) portálokhoz; filmek adatfolyamos átvitele (streaming);

 Video-ondemand közvetítések.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; kiadói szolgáltatások (kivéve a nyomtatási

munkákat); játékok lebonyolítása az interneten; televíziós szórakoztatás; szövegek kiadása (nem reklámcélú);

kiadói- és nyomdaipari termékek kiadása elektronikus formában, az interneten is; könyvek és füzetek kiadása

elektronikus formában, az interneten is; rendezvényekkel kapcsolatos információ; online számítógépes játékok

szolgáltatása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; rádiós szórakoztatás; szórakoztatás; kulturális

 és nevelési célú kiállítások szervezése; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás); könyvkiadás.

  45    Szellemi tulajdonjogok és szerzői jogok licencbeadása.

 ( 210 ) M 16 02433

 ( 220 ) 2016.07.25.

 ( 731 )  Panorama Design Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Elek Tamás Mirkó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; ívlámpák; izzószálas égők;

lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsikhoz; lámpák karácsonyfákhoz,

elektromos; lámpák világításra; lampionok; LED-diódás világító berendezések; mennyezetvilágítások; világító

 berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez.

 22    Harangok karácsonyfákra; hógömbök [dísztárgyak]; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a

 cukorkaféléket.

 28    Állati szőr; csomagoló kötelek; csomagoló zsinegek; előtetők textilanyagokból; erszényes kerítőhá1ók;

eszpartófű, alfafű; fésült gyapjú; függőágyak; füvek kárpitozáshoz; gyapjú [állati szőr]; gyapjú kárpitozáshoz;

gyapjúpihe, gyapjúpehely; gyapothulladékok; gyapothulladékok [tömőanyag]; gyapotkóc; hálók; hálózat; hámok,

nem fémből, anyagmozgatáshoz; háncs; hevederek, nem fémből, anyagmozgatáshoz; hócsalánrostok;

hulladékselyem; hurkok, hálók [csapdák]; juta; kábelek, nem fémből; kapok; karbonrostok textilipari használatra;

kártolt gyapjú; kender; kenderhevederek; kévekötelek, nem fémből; kóc, kenderkóc; kókuszrostok; kötelek;

kötelek, nem fémből; kötélhágcsók, kötéllétrák; kötőelemek, nem fémből; kötözőanyagok, nem fémből,

mezőgazdasági használatra; kötözőfonalak, nem fémből; kültéri ámyékolók textilből; léggát/légfüggöny; lenyírt

gyapjú; nyers gyapot; nyers len, tilolt; nyersselyem; nyers textilrostok; nyers vagy kezelt gyapjú; ostorszíjak;

övek, szíjak, nem fémből, anyagmozgatáshoz; ponyvák szintetikus anyagokból; rafia; sátrak; selyemgubók;

selyemhulladék; súlyzsinórok tolóablakokhoz; szalagok kötözésre, nem fémből; szalagok szőlő kötözésére;

szalagok zsalugáterekhez; szalmaburkolatok palackokhoz; szizál [agaverost]; szűrővatta; textilrostok;

tömőanyagok; üvegszálak, üvegrostok textilipari használatra; viaszos fonalak [cipészfonalak]; zsákok

[kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; zsinegek

 hálókhoz; zsinegek papírból; zsinegek, spárgák; zsinórok fényképek felfüggesztéséhez.

 ( 210 ) M 16 02543

 ( 220 ) 2015.05.20.

 ( 731 )  Cosmetics Limited, Nassau (BS)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápolási készítmények; púderek, krémek és folyadékok, előbbiek mindegyike arcra, kézre és testre;

kozmetikai termékek; szappanok; öregedés-gátló krémek; szépségszérumok; hidratálók; tisztítók; tonikok;

napozókrémek és barnító krémek; tusoló és fürdőkészítmények: hajápolási készítmények; borotválkozási és

 borotválkozás utáni készítmények: illóolajok; aromaterápiás termékek.

5    Gyógyászati krémek, olajok, púderek és folyadékok; gyógynövény eredetű szerek; homeopátiás gyógyszerek;

vitaminkészítmények; ásványi eredetű élelmiszerkiegészítők; diétás kiegészítők: diétás ételek és italok; étkezési

 kiegészítők.

 44    Szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások; fodrászszalonokkal

kapcsolatos szolgáltatások; manikűr és pedikűrszolgáltatások; spa szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

masszázs szolgáltatások; elektrolízissel és szőrtelenítéssel kapcsolatos szolgáltatások; az imént felsoroltakkal,

 egészségvédelemmel és táplálkozással kapcsolatos információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02566

 ( 220 ) 2016.08.05.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Menetrend

 ( 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 02567

 ( 220 ) 2016.08.05.

 ( 731 )  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Radetzky Jenő, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok.

 35    Szervezet/vállalkozói hirdetés, árubemutató, gazdasági előrejelzések, marketing, online hirdetés

 számítógépes halózaton.

 41    Könyv, lap és folyóirat szerkesztés-kiadás, szakképzési programok szervezése, szakmai képzés,

rendezvények szervezése, előadások szervezése, konferenciák szervezése, oktatás, tanfolyamok szervezése,

 szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 02569

 ( 220 ) 2016.08.07.

 ( 731 )  Gerilla PresS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KÜZDŐTÉR (küzdőtér)

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02636

 ( 220 ) 2016.08.15.

 ( 731 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

 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 02637

 ( 220 ) 2016.08.15.

 ( 731 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

 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 02638

 ( 220 ) 2016.08.15.

 ( 731 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) SzívKártya

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02639

 ( 220 ) 2016.08.15.

 ( 731 )  Ecostudio Informatika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 02640

 ( 220 ) 2016.08.12.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ULFEBIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen köszvény elleni gyógyszerek.

 ( 210 ) M 16 02671

 ( 220 ) 2016.08.17.

 ( 731 )  FLOW Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02676

 ( 220 ) 2016.08.18.

 ( 731 )  DOCFINIT - Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ferenc Tamás, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02680

 ( 220 ) 2016.08.18.

 ( 731 )  Lila Tiszafa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) MUTU

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

 ( 210 ) M 16 02712

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Debreceni Péter, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Real Team

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02715

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Mamuzsics Gábor, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; cd-k (kompakt lemezek),

 dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 16 02716

 ( 220 ) 2016.08.24.

 ( 731 )  Dr. Sziráczki István 1/1, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletviteli tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; fogyasztói termék tanácsadás; interneten keresztüli

vásárlásokhoz kapcsolódó, vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás

internetes oldalakon; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára [ügyféltanácsadó üzlet]; megrendelések

költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek

számára; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; áruk mások

megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; menedzsment tanácsadás a személyzet elhelyezésével kapcsolatban; munkaerő toborzáshoz

kapcsolódó igazgatási tanácsadás; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és

tanácsadás; üzleti információs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

üzleti tanácsadás és információk; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; megvásárolni

szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; üzleti

elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti kutatási és tanácsadási

szolgáltatások; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; információ adatbankokban történő összegyűjtése és

rendszerezése; hitelkártya-regisztrálási szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus

adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; adatrögzítés és

-feldolgozás; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatkutatás számítógépes fájlokban;

adatkinyerési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos üzleti konzultációs

szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos

konzultáció; adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén;

adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatfeldolgozási szolgáltatások a szállítás terén;

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; adatfeldolgozás vállalkozások számára;

adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozás; adatbázis menedzsment;

adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; dokumentumok készítése; elektronikus
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készletkezelési szolgáltatások; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás;

fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztói kutatások; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése;

fogyasztópiaci információs szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése;

interjúkészítés piackutatási célokra; interjúkészítés minőségi piackutatáshoz; közvélemény-kutatás;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;

marketingstratégiai vizsgálatok; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatok összeállítása [mások számára];

címlisták összeállítása; fogyasztói indexek számítógépesített összeállítása; információk gyűjtése és számítógépes

adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratkezelői szolgáltatások, nevezetesen dokumentumok

iktatása; levelezőlisták összeállítása; mutatóval ellátott, indexelt címek összegyűjtése; reklámozással, hirdetéssel

 kapcsolatos statisztikák összeállítása.

 41    Egyetemi vagy főiskolai oktatás; oktatási vizsgáztatás; jogi oktatás; jogi oktatási szolgáltatások; jogi

szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó képzés; jogi továbbképző tanfolyamok biztosítása; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó,

audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése

(nem letölthető); elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem

letölthető); elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok

online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus publikációk; elektronikus publikációk

biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; előadások szervezése; előadások

szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; éves beszerzési konferencia szervezése;

adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozási oktatóprogramok telepítéséhez kapcsolódó szolgáltatások;

adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással

kapcsolatos oktatás; adatfeldolgozó technikákhoz kapcsolódó képzés; adatkommunikációval kapcsolatos képzési

 szolgáltatások; adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása.

 42    Számítógépes rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; informatikával

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikához

kapcsolódó információk összeállítása; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek

tervezése és fejlesztése; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;

adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és

fejlesztése; adatmigrációs szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására

szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és

fejlesztése; adminisztratív folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; elemzési

szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; felhasználók jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban;

hardver és szoftver bérbeadása; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás;

információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; információtechnológiai

projektvezetés; ipari folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; keresőprogramok,

eszközök működtetése; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az adatfeldolgozó

technológia területén; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére

szolgáló szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése; adatbázis-szoftverek telepítése és

karbantartása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése; adatbázis tervezési szolgáltatások;

adatbázisok fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatfeldolgozó programok összeállítása; adatfeldolgozó programok tervezése;
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adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó programok fejlesztése; adatfeldolgozó

programok készítése; adatfeldolgozó programok írása; adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó

programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása;

adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok

értékeléséhez és számításához használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez

és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatfeldolgozó programok

bérbeadása; adatok elektronikai biztonsági másolatkészítő szolgáltatásai; adatok importálására és kezelésére

szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatok importálására és

kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltatást

biztosító szolgáltatások; alkalmazás-szolgáltató [asp], nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása

mások számára; alkalmazás-szolgáltató (asp); alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; archivált e-mailek

elektronikus tárolása; audio fájlok elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és

berendezések biztosítása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális fényképek elektronikus tárolása;

digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal biztosítása; digitális fényképek tárolására

szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus tárolása; adatfeldolgozás

minőségértékelése viszonyítási alappal való összehasonlítással; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások;

adatátviteli vizsgálati eszközökkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatbázisok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése;

audiovizuális alkotások tervezése; animációk és speciális effektek tervezése; animációk tervezése mások

megbízásából; adatbázisok helyreállítása; adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbiztonsági

szolgáltatások [tűzfalak]; adatközlési rendszerek összeomlás utáni helyreállítási szolgáltatása; adatok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; hálózati rendszerek

ellenőrzése, megfigyelése; internetes walled garden szolgáltatások [regisztrációt igénylő, félig nyilvános

fórumok]; spamszűrő szolgáltatások; számítógépek katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési szolgáltatása; számítógépes biztonsági

szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás

szolgáltatásai; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes tűzfal szolgáltatások; számítógépes vírus

 elleni védelem biztosítása.

 ( 210 ) M 16 02717

 ( 220 ) 2016.08.24.

 ( 731 )  Koch Róbert, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  16    Kiadványok, plakátok, könyvek, szórólapok, ismeretterjesztő-oktató dokumentumok.

 41    Előadóművészeti tevékenységek, előadások, rendezvények bemutatása és megszervezése, zenekarok

 támogatása, zenekari management, online tehetségkutató lebonyolítása, megvalósítása.

 ( 210 ) M 16 02719

 ( 220 ) 2016.08.24.

 ( 731 )  IKO Digital Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Breuer Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 02723

 ( 220 ) 2016.08.25.

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

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

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

 ( 210 ) M 16 02724

 ( 220 ) 2016.08.24.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIBIXOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 16 02736

 ( 220 ) 2016.08.25.

 ( 731 )  Agrárház-Profit Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; műtrágyák, műtrágyázó készítmények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 16 02740

 ( 220 ) 2016.08.26.
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 ( 731 )  Preisinger Áron 21%, Budapest (HU)

 Kópis Gabriella 22%, Budapest (HU)

 Piros Attila József 41%, Budapest (HU)

 Mózes Dóra 16%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balogh-Rosta Gergely Gyula, Telki

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek) kollégiumok, internátusok,

tréning, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú információk, oktatási

vizsgáztatás, óvodák [nevelés], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], testnevelés, gyakorlati képzés

[szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], sportlétesítmények üzemeltetése, oktatás, mentorálás,

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02741

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  Preisinger Áron 21%, Budapest (HU)

 Kópis Gabriella 22%, Budapest (HU)

 Piros Attila József 41%, Budapest (HU)

 Mózes Dóra 16%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-Rosta Gergely Gyula, Telki

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek) kollégiumok, internátusok,

tréning, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú információk, oktatási

vizsgáztatás, óvodák [nevelés], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], testnevelés, gyakorlati képzés

[szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], sportlétesítmények üzemeltetése, oktatás, mentorálás,

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02742

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  Holosan Biorezonancia Kft., Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Balázs, Hévíz

 ( 541 ) HOLOSAN

 ( 511 )  10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra, gyógyászati készülékek és eszközök, testrehabilitációs

 készülékek gyógyászati használatra.

  42    Biológiai kutatás; szoftverek, mint szolgáltatás.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02745

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  Radányi Norbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók

 ( 541 ) Bartendaz

 ( 511 )   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 02747

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Szamosvölgyi Kristóf Gábor, Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) HI-MATE

 ( 511 )   32    Teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok.

 ( 210 ) M 16 02749

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 02750

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 45    Egyénre szabott életmód tanácsadás, állapotfelmérés, diagnosztika, egyéni igények szerinti terápiák,

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 02751

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

 44    Orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások,

természetgyógyász szolgáltatásai, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi diagnosztik, egészségügyi

tanácsadás, masszázs, terápiás szolgáltatások, menedzsment szolgáltatások beleértve tanácsadást, életmód

 tanácsadást, csoportos vagy egyéni tanácsadó programokat.
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 ( 210 ) M 16 02752

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Császár Tamás, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) I'dorm

 ( 511 )   20    Matracok, bébimatrac, ágyak.

  24    Matrachuzatok, ágyneműk.

  35    Marketing és kereskedelmi szolgáltatások matracok, ágyak, ágyneműk és matrachuzatok körében.

 ( 210 ) M 16 02768

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  Nagy Béla, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lehel

 ( 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 02779

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  Rada Réka 50%, Dunaújváros (HU)

 Bércesi András Attila 50%, Sopron (HU)

 ( 740 )  Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02782

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 ) Sp1

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek

 ( 210 ) M 16 02783

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 ) Sp2
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek

 ( 210 ) M 16 02792

 ( 220 ) 2016.09.01.

 ( 731 )  Derry Marta, Wien (AT)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvizek (italok); szénsavas italok; szódavíztermékek ásványvizek előállításához; vizek.

 43    Éttermek; helyfoglalás szállodákban; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállásügynökségek (szállodák,

 panziók); szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiénia célokra;

manikűrszolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok;

 szolárium szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 16 02809

 ( 220 ) 2003.10.06.

 ( 731 )  Arrandco Investments Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) BAKER TILLY

 ( 511 )  35    Könyvszakértői üzleti szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat és könyvelés; számlák

elkészítése; üzleti számlakezelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; a számítógépesített könyvelés

előkészítése és karbantartása; menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések

szolgáltatása; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások és tandíj költségekkel kapcsolatos könyvelési

szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti információk és tanácsok összeállítása és rendelkezésre bocsátása;

adótanácsadás és -becslés; adóbevallások elkészítése; adótanácsadás, tervezés és konzultálás; könyvelés; üzleti

fizetésképtelenségi szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; kutatási és információs szolgáltatások

a könyveléssel kapcsolatban; szakmai tanácsadás audíttal, számvitellel, hozzáadottértékadóval, személyi és

társasági adózással és vállalati behajtással kapcsolatban; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; az összes fent

említett szolgáltatással kapcsolatos beszámolók előkészítése; titkársági szolgáltatások; kezdő vállalati titkársági

szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati

irodai titkársági szolgáltatások; fizetési jegyzékek feldolgozása; munkaerő-toborzás; emberi erőforrás

menedzsment és munkaerőtoborzási szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; vállalatigazgató jelöltek állítása;

 nem ügyvezető vállalatigazgatók biztosítása.

 36    Független pénzügyi tanácsadói szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tervezés, kezelés,

tanácsadás és adminisztráció; valutakereskedés; biztosításközvetítés; kereskedelmi ügynöki tevékenység;

személybiztosítás és üzleti biztosítás közvetítési szolgáltatások; pénzügyi elemzések; befektetési tanácsadás és

tervezés; nyugdíjszolgáltatások; nyugdíjtanácsadás és -tervezés; adózási tanácsadás és tervezés; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás biztosításközvetítés; biztosítási és

pénzügyi információ-szolgáltatás; biztosítási ügyviteli konzultáció; fizetésképtelenséggel kapcsolatos

szolgáltatások; vállalati fizetésképtelenséghez és személyes csődhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlantulajdon-kezelés; pénzügyi kockázatkezelés; vagyonkezelési

szolgáltatások; befektetési alapok létrehozása; befektetés menedzsment és befektetési stratégiák; pénzügyi

befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tökekezelés; befektetési

vállalatok; befektetési alapok; kölcsön [finanszírozás]; jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; lakossági és

kereskedelmi jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjakkal, befektetésekkel, biztosítással,
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életbiztosítással, tandíjjal, jelzáloggal kapcsolatos tanácsadás; örökösödési adóval kapcsolatos tanácsadás;

pénzügyi információk összegyűjtése és szolgáltatása és elemzése üzleti célokból telefonon, számítógépen,

elektronikus levelezéssel, elektronikus úton és nyomtatványok és időszaki kiadványok útján; vagyonkezelői és

végrehajtói szolgáltatások; vagyonkezelés; pénzügyekkel, befektetéssel és bizotsítással kapcsolatos szakmai

 tanácsadás; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.

 41    Pénzüggyel, befektetéssel, biztosítással, könyvvizsgálással, adózással, vállalati behajtással és könyveléssel

 kapcsolatos tanfolyamok és képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver tervezés és programozás szolgáltatások, szakmai (nem üzleti) tanácsadás;

cégalapítási szolgáltatások; jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás; pertámogatási szolgáltatások; igazságügyi

könyvvizsgálat; szakértő tanú szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

 adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos szaktanácsadó szolgáltatások.

  45    Adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02810

 ( 220 ) 2003.10.06.

 ( 731 )  Arrandco Investments Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Könyvszakértői üzleti szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat és könyvelés; számlák

elkészítése; üzleti számlakezelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; a számítógépesített könyvelés

előkészítése és karbantartása; menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések

szolgáltatása; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások és tandíj költségekkel kapcsolatos könyvelési

szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti információk és tanácsok összeállítása és rendelkezésre bocsátása;

adótanácsadás és -becslés; adóbevallások elkészítése; adótanácsadás, tervezés és konzultálás; könyvelés; üzleti

fizetésképtelenségi szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; kutatási és információs szolgáltatások

a könyveléssel kapcsolatban; szakmai tanácsadás audittal, számvitellel, hozzáadottértékadóval, személyi és

társasági adózással és vállalati behajtással kapcsolatban; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; az összes fent

említett szolgáltatással kapcsolatos beszámolók előkészítése; titkársági szolgáltatások; kezdő vállalati titkársági

szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati

irodai titkársági szolgáltatások; fizetési jegyzékek feldolgozása; munkaerő-toborzás; emberi erőforrás

menedzsment és munkaerőtoborzási szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; vállalatigazgató jelöltek állítása;

nem ügyvezető vállalatigazgatók biztosítása; szaktanácsadó szolgáltatás a könyvizsgálással, adózással, vállalati

 behajtással és könyveléssel kapcsolatban.

 36    Független pénzügyi tanácsadói szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tervezés, kezelés,

tanácsadás és adminisztráció; valutakereskedés; biztosításkőzvetítés; kereskedelmi ügynöki tevékenység;

személybiztosítás és üzleti biztosítás közvetítési szolgáltatások; pénzügyi elemzések; befektetési tanácsadás és

tervezés; nyugdíjszolgáltatások; nyugdíjtanácsadás és -tervezés; adózási tanácsadás és tervezés; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás biztosításközvetítés; biztosítási és

pénzügyi infornnáció-szolgáltatás; biztosítási ügyviteli konzultáció; fizetésképtelenséggel kapcsolatos

szolgáltatások; vállalati fizetésképtelenséghez és személyes csődhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlantulajdon-kezelés; Pénzügyi kockázatkezelés; vagyonkezelési

szolgáltatások; befektetési alapok létrehozása; befektetés menedzsment és befektetési stratégiák; pénzügyi

befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekezelés; befektetési

vállalatok; befektetési alapok; kölcsön [finanszírozás]; jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; lakossági és

kereskedelmi jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjakkal, befektetésekkel, biztosítással,

életbiztosítással, tandíjjal, jelzáloggal kapcsolatos tanácsadás; örökösödési adóval kapcsolatos tanácsadás;

pénzügyi információk összegyűjtése és szolgáltatása és elemzése üzleti célokból telefonon, számítógépen,
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elektronikus levelezéssel, elektronikus úton és nyomtatványok és időszaki kiadványok útján; vagyonkezelői és

végrehajtói szolgáltatások; vagyonkezelés; pénzügyekkel, befektetéssel és bizotsítással kapcsolatos szakmai

tanácsadás; pénzügyi információt tartalmazó adatbázisok szolgáltatása; pénzügyi információt tartalmazó

 jelentések készítése; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.

 41    Pénzüggyel, befektetéssel, biztosítással, könyvvizsgálással, adózással, vállalati behajtással és könyveléssel

 kapcsolatos tanfolyamok és képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver tervezés és programozás szolgáltatások, szakmai (nem üzleti) tanácsadás;

cégalapítási szolgáltatások; jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás; pertámogatási szolgáltatások; igazságügyi

könyvvizsgálat; szakértő tanú szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

 adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos szaktanácsadó szolgáltatások.

  45    Adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02827

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02828

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02829

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02830

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) GAXTRON

 ( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 1. szám, 2017.01.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M20



 ( 210 ) M 16 02831

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) TINNITIN

 ( 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 02832

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Stilianos Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Vivien, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kézikönyvek oktatási célokra; kézikönyvek [útmutatók]; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok

[kézikönyvek]; nyomtatott kézikönyvek; oktató kézikönyvek; szakkönyvek, kézikönyvek; nyomtatott oktatási

 anyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez.

 41    Kézikönyvek kiadása; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; tanítási, oktatási

tevékenységek szervezése; akadémiák [oktatás]; alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

üzemeltetése; óvodák; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; óvodás oktatás; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [edzés]; tornatanítás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; közfürdők [úszómedencék]; szakmai

képzés, betanítás; szakoktatás, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási vizsgáztatás;

gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; életmentési módszerek oktatása; orvosi, egészségügyi

 oktatási szolgáltatások.

 44    Közfürdők higiéniai célokra; közfürdők működtetése egészségügyi célokra; közfürdőkkel kapcsolatos

szolgáltatások személyes higiéniai célokra; közfürdő szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi

 információszolgáltatás; orvosi kezelési szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése.

 ( 210 ) M 16 02833

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Mosolyogj magabiztosan!

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

 ( 210 ) M 16 02835

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység, kiállításszervezés és lebonyolítás.

 ( 210 ) M 16 02847

 ( 220 ) 2016.09.07.

 ( 731 )  Huang Qi Ke, Budapest (HU)

 ( 541 ) LEONARDO DA VINCI

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

 ( 210 ) M 16 02848

 ( 220 ) 2016.09.07.

 ( 731 )  Huang Qike, Budapest (HU)

 ( 541 ) EUROPEAN TOURISTER

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 02856

 ( 220 ) 2016.09.06.

 ( 731 )  Quality Pack Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Dobozok fémből; Tároló dobozok fémből; Fém italosdobozok; Fém konzervdobozok; Fém üdítősdobozok,

 konzervdobozok; Fém dobozfedelek, konzervdoboz fedelek; Fémdobozok, üresen.

  40    Fémcikkek igény szerinti gyártása.

 ( 210 ) M 16 02858

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 731 )  Szabó Judit, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Különböző hús, hal-, baromfi- és vadhúsok és készítményeik; húskivonatok; tengeri állatok és növények;

tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, zselatin, lekvárok ( dzsemek), kompótok; tojás; tej

 és tejtermékek; szalonnák; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; szójabab és abból készült készítmények;

lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; főzéshez, sütéshez szolgáló

anyagok, élelmiszerek; fagylaltok; méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, süteményporok, só, mustár, ecet,

 ízesítőszerek, fűszerek, fűszeres mártások, jég, jégkása.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények és

 virágok étkezési célra, maláta.

 35    Sütés, főzés, ételkészítés üzleti menedzselése; piackutatás, televíziós, rádiós reklámozás, hirdetés;

segítségnyújtás, önköltség-elemzés sütéshez, főzéshez, ételek elkészítéséhez; sütéshez, főzéshez, ételek
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 elkészítéséhez szükséges hozzávalók számítógépes nyilvántartása, kezelése.

 41    Könyvkiadás, füzetek, receptek sütéshez, főzéshez, étkezésekhez a szükséges hozzávalókról tetszőleges

 formában; tudásátadás, oktatás.

 42    Szakmai tanácsadás sütéshez, főzéshez, ételek készítéséhez; főzőiskola, főzőtanfolyam; tanácsadás beleértve

a számítógépes tanácsadást is sütéssel, főzéssel, étkezéssel kapcsolatban; riporteri, levelezési szolgáltatások

sütéssel, főzéssel, étkezéssel kapcsolatban; panziók, motelek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,

 gyorséttermek, étkezdék, éttermek.

 ( 210 ) M 16 02860

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 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).

 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 02863

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 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).

 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 02868

 ( 220 ) 2016.09.08.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02870

 ( 220 ) 2016.09.09.

 ( 731 )  Shan Su Fen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02884

 ( 220 ) 2016.09.09.

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

 ( 541 ) Oregomax

 ( 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 02893

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Papoutsanis S.A., Halkida (GR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fürdőhabok, minden típusú szappan, többek között arcszappanok testre, hámlasztó szappanok,

 glicerinszappanok és folyékony szappanok.

 ( 210 ) M 16 02898

 ( 220 ) 2016.09.12.

 ( 731 )  Józsa Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) MESWEET

 ( 511 )   30    Csokoládé, édességek, készítmények.

  35    Édességkereskedelem.

 ( 210 ) M 16 02900

 ( 220 ) 2016.09.13.
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 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02912

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Raab Karcher Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; sajtolt

 műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

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

 valamennyi áru).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02913

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Raab Karcher Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; sajtolt

 műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

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

 valamennyi áru).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02915

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Hurea-Matust Katalin, Kerekegyháza (HU)

 ( 541 ) LÁMPÁS-SZEMÉLYISÉG

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02919

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Martina József, Pécs (HU)

 ( 541 ) Shinmukan Jujutsu tudatosság-harmónia-cselekvés harcművészet ösvényén, harmóniában élni a világgal

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

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

bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat;

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

tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; 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; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
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üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel

 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz [tréning]; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

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

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzési]; kalligráfiai [szépírási}

szolgáltatások; klubszolgáltatások; [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

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

levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú

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

letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];

szemináriumok rendezése és vezetése; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);

szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás;

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból; elektronikus médiumba; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások;

divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; kézírás elemzése [grafológia];

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 16 02922

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Farkas Dezső, Vörs (HU)

 ( 740 )  Rajda Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02923

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  J Plusz E Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Zabláczki József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 16 02928

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDALAKK PRIMER

 ( 511 )  2    Korróziógátló készítmény; festékek; lakkok; festék alapozók.

 ( 210 ) M 16 02931

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Avalon Resort & SPA ahol a luxus természetes!

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

  43    Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 02932

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) BRINGARING

 ( 511 )  37    Kerékpárok javítása és karbantartása; kerékpárparkoló berendezések javítása és karbantartása; kerékpárok

javításával kapcsolatos információszolgáltatás; kerékpárparkoló berendezések javításával és karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; konténerépületek összeállítása; konténerépületek telepítése; konténerépületek

 kivitelezése; konténerépületek felújítása; épülettakarítás, épülettisztítás.

  39    Kerékpárkölcsönzés; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás.

 41    Sportversenyek rendezése; szabadidős és szórakoztató versenyek szervezése; kerékpárversenyek szervezése;

sport edzőtábori szolgáltatások; testnevelés; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning];

szabadidős és szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; üdülési tárgyú információ; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

 szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 43    Szállásadás hordozható épületekben; szállásadás konténerekben; motelek; panziók; gyorséttermek; kantinok,

büfék, étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; helyfoglalás panziókban; ideiglenes szállásadás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; táborhelyek

hasznosítása; székek, asztalok, asztal terítők, üvegáruk kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése;

főzőberendezések bérlete; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi

szolgáltatások utazók számára; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás];

 jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02934

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Márton Zoltán Viktor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROXXARE

 ( 511 ) 9    Szoftverek; számítógépes szoftverek; elektronikus eszközökre telepíthető applikációk; elektronikus tananyag;

elektronikus könyvek; rögzített videók; elektronikus oktatási segédanyagok; interaktív tananyagok; elektronikus
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adathordozók; digitális adathordozók; számítógépek; adatátvitelre szolgáló elektronikus eszközök; táblagépek;

mobiltelefonok; hordozható számítógépek; hordható elektronikus eszközök; számítógép hardverek; számítógép

összetevők és alkatrészek; számítógép-tartozékok; perifériák elektronikus eszközökhöz; kommunikációs célú

 elektronikus eszközök és tartozékaik; audiovizuális eszközök.

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

 35    Marketing tanácsadás; reklám és marketing; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; üzleti

konzultáció a marketinggel kapcsolatban; promóciós szponzoráció; online- és elektronikus sportcsapatok

menedzsmentje; sportmenedzsment; üzletviteli- és menedzsment tanácsadás; üzletviteli- és menedzsment

tanácsadás online- és elektronikus sporttal kapcsolatban; online- és elektronikus sportokkal kapcsolatos

menedzsment; online- és elektronikus játékokkal kapcsolatos menedzsment; üzletviteli- és menedzsment

tanácsadás online- és elektronikus játékokkal kapcsolatban; szoftverek értékesítése; akcelerátor szolgáltatás;

akcelerátor szolgáltatás online- és elektronikus játékokkal kapcsolatban; akcelerátor szolgáltatás online- és

elektronikus sportokkal kapcsolatban; ruházati cikkekkel, elektronikus adathordozókkal, számítógépekkel,

 számítógép-tartozékokkal és oktatási anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

 41    Online nyújtott oktatás; online oktatási szolgáltatások szervezése és közvetítése; rendezvényszervezés;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

sportversenyek szervezése; versenyszervezés; oktatás, tanítás; online- és elektronikus sportversenyek szervezése;

oktatási és szórakoztatási célú szolgáltatások nyújtása online- és elektronikus sportok formájában; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; sport- és szabadidős

 tevékenységek; online és offline könyvtári szolgáltatások; oktatás és tanítás; fordítás és tolmácsolás.

 ( 210 ) M 16 02940

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Molnár Tibor Attila, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Kulturális tevékenység, zenei rendezvények, előadások, koncertek.

 ( 210 ) M 16 02971

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes 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 02972
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 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes 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 02976

 ( 220 ) 2016.09.20.

 ( 731 )  Radics Georgina, Endrefalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

  

( 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 02978

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  dr. Greschik István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; gyógyhatású készítmények; étrend kiegészítők; egészségügyi termékek; gyógyszerészeti

 termékek.

 ( 210 ) M 16 02979

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  Fekete Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Jógával kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások; jógával kapcsolatos online multimédiás

tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; jógával kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az internet
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segítségével biztosított, jógával kapcsolatos videotartalmakhoz való telekommunikációs hozzáférés; jógával

kapcsolatos közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; jógával kapcsolatos információátviteli szolgáltatások

digitális hálózatokon keresztül; jógával kapcsolatos videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív

továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy videoműsorszórási szolgáltatások jógával kapcsolatban;

 Internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam].

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning);

jógával és meditációval kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; jógaoktatás;

konferenciaszervezés; meditációs gyakorlatok tanítása; jógával és meditációval kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssei kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások szervezése;

kismamatanfolyamok; tanárképzési szolgáltatások jóga kapcsán; jógával kapcsolatos oktatási tanfolyamok,

vizsgák és minősítések tervezése; jógával kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; jógával kapcsolatos

online, nem letölthető videók biztosítása; jógával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; jógával

kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; jógával kapcsolatos filmek és videofilmek gyártása;

oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; jógával kapcsolatos online oktatás biztosítása; formában tartó

 sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások.

 44    Jógaterápia; meditációs szolgáltatások; rehabilitáció; táplálkozási tanácsadás; fitnesz- és mozgásterápia;

 gyógytorna; egészséggel és jó közérzettel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs.

 ( 210 ) M 16 02980

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

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

 ( 541 ) WINSTON BREEZE BLUE

 ( 511 )  34    Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigeretta dohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba

 tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.

 ( 210 ) M 16 03039

 ( 220 ) 2006.06.08.

 ( 731 )  Valentino Caffe SPA, Lecce (IT)

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

 ( 541 ) VALENTINO CAFFE

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; kávéaromák; kávé alapú italok; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; kávé pörköletlen; kávé pörkölt vagy pörköletlen állapotban; cikória [pótkávé]; kávé

 tejjel.

  35    Kávé és a kávéhoz kötődő termékek kiskereskedelmi értékesítése.

 ( 210 ) M 16 03052

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) BEPANTHOL

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségápoló készítmények; higiéniai készítmények és cikkek.

 ( 210 ) M 16 03062

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Halász Gergely Áron, Budapest
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 ( 541 ) Bringás reggeli

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03216

 ( 220 ) 2016.10.11.

 ( 731 )  Repülő Puli Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándékkönyvek, adatkönyvek, emlékkönyvek, jegyzetkönyvek, képeskönyvek, könyvkötészeti anyagok,

könyvlaprögzítők, szakkönyvek, kézikönyvek, útikalauzok, útikönyvek, receptkönyvek, szakácskönyvek,

 naptárak.

 41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra, díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása, díjátadó

ünnepségek szervezése, előadások szervezése, előadások szervezése és lebonyolítása, gasztronómiai versenyekkel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások, kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra, kiállítási szolgáltatások

oktatási célokra, kiállítások megszervezése oktatási célokra, konferencia szolgáltatások, konferenciaszervezés,

 kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése, rekreációs célú összejövetelek rendezése.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz, elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások, étel és ital catering

intézményeknek, étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára, étel és ital catering

szolgáltatások gyűlések helyszíneire, étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára, ételkiszállítási

szolgáltatások, azonnali fogyasztásra, étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára, étkeztetési

szolgáltatások céges étkezdék számára, étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára, étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára, éttermek idegenforgalmi célokra, kültéri étkeztetési szolgáltatások,

receptekkel kapcsolatos tanácsadás, tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén, üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások, alkoholos italok felszolgálása, bár szolgáltatások, bárok, bárokkal kapcsolatos

tájékoztatás, bisztró [büfé] szolgáltatások, borbárok, borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása), borozói

szolgáltatások, delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek], élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások, elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások, elvitelre árusító éttermek, esküvői fogadások

rendezése [étel és ital], étel előkészítés, étel és ital catering bankettekre, étel- és italkészítés, étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára, étel és ital catering koktélpartikra, ételek és italok biztosítása éttermekben

és bárokban, ételek és italok biztosítása bisztrókban, belső berendezések bérbeadása, beltéri asztalok kölcsönzése,

beltéri székek bérbeadása, beltéri szőnyegek kölcsönzése, beltéri világítás kölcsönzése, bútorok bérbeadása,

bútorok kölcsönzése, bútorok kölcsönzése bemutatókhoz, bútorok kölcsönzése konferenciákhoz, étkészletek

kölcsönzése, bérlése, evőeszközök kölcsönzése, főzőkészülékek bérbeadása, székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, székek és asztalok bérbeadása, üvegáruk kölcsönzése, vendéglátás, vendéglátási

 szolgáltatások [étel és italszolgáltatás], vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03218

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  Kozák Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Adatbázisok; elektronikus adatbázisok; számítógépes adatbázisok.

 35    Adatbázis menedzsment; számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépes adatbázisok összeállítása;

 információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése.

 42    Adatbázis karbantartása, tervezése, fejlesztése, helyreállítása; számítógépes adatbázisok tervezése; szoftver

 adatbázisok frissítése.

  44    Genealógiai kutatás és szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03324

 ( 220 ) 2016.10.20.

 ( 731 )  Laguna Lakástextil Kft., Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Agyneműk; ágytakarók; asztalneműk; asztalterítők; baldachin függönyök [ágynemű]; bel- és kültéri

függönyök; bélésszövet függönyökhöz; bordűrök [textil tapétaszegélyek]; bútorhuzatok; falburkoló textíliák;

függöny drapériák; függönyelkötők textilből; függönyök; párnahuzatok; pliszé rolók; sötétítők függönyök

formájában; textil vagy műanyag függönyök és csipkefüggönyök; textiláruk ágyneműként; textilek, textíliák

 lakberendezéshez.

 35    Fali borításokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; prospektusok és termékminták

terjesztése; reklámanyag-terjesztés; szövetanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

tapétákkal, függönyökkel, beltéri rolókkal, valamint függönyökhöz és rolókhoz tartozó szerelvényekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; termékminták, áruminták bemutatása és terjesztése;

 textildekorációs árucikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03328

 ( 220 ) 2016.10.20.

 ( 731 )  BRILL LIFE Média Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ajándék doboz, tasak papírból és kartonból.

  31    Vágott virágok.

  35    Ajándéktárgyak és virágok kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 03331

 ( 220 ) 2016.10.20.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 03365

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Fábián Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 541 ) Irodapont

 ( 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).

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

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

 ( 210 ) M 16 03366

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Fábián Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 03368

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Barra Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások

 kommunikációs képességmérő rendszerrel.

  41    Nevelés; szakmai képzés kommunikációs képességmérő rendszerrel.

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

 és kutató szolgáltatások; kommunikációs képességmérés.

 ( 210 ) M 16 03373

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Szenes András Balázs, Benahavis, Malaga (ES)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Kulcstartó karikák és kulcstartó láncok; kulcstartók fémből; kulcstartók nemesfémből; kulcstartók bőrből;

 kulcstartók műbőrből; ékszerek; jelvények nemesfémből.

 16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;
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 poszterek; söralátétek papírból.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; poharak, ivóedények, bárcikkek.

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

  41    Szórakoztatás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

  43    Vendéglátás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03374

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Szenes András Balázs, Benahavis, Malaga (ES)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fidel's

 ( 511 )  14    Kulcstartó karikák és kulcstartó láncok; kulcstartók fémből; kulcstartók nemesfémből; kulcstartók bőrből;

 kulcstartók műbőrből; ékszerek; jelvények nemesfémből.

 16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

 poszterek; söralátétek papírból.

  21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; poharak, ivóedények, bárcikkek.

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

  41    Szórakoztatás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

  43    Vendéglátás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03451

 ( 220 ) 2016.11.03.

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

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 ) Revita

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés szóró-ajándékozás formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír-és egyéb hordozón plakátok,

levelek, szórólapok filmek formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón

és/vagy közösségi oldalakon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített

televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás

és/vagy hirdetés elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül;

 reklámozás és/vagy hirdetés mobiltelefon alkalmazásokon keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; befektetések, portfóliók kezelése;

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten

és/vagy távközlési eszközökön, vagy hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott

biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten

keresztül is; biztosítási szolgáltatások, biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak

kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények

felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás;

biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények

számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási

ügyletek adminisztrációja; biztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, biztosítással

kapcsolatos ügynöki és alkuszi szolgáltatások, biztosítással kapcsolatos megtakarítási programok, biztosításhoz

kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás, megtakarításhoz

kapcsolódó információnyújtás, nyugdíjra vonatkozó információnyújtás és megtakarítás, egészségügyi

szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység, egészségmegőrzési tervek,

csoportos biztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,
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 nyugdíjbiztosítások, speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; pénzügyi, biztosítási és szakmai

képzés; oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 03474

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Koháry Géza, Csengőd (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03480

 ( 220 ) 2016.09.16.

 ( 731 )  Butophil Kft., Budajenő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 03509

 ( 220 ) 2016.11.09.

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

 ( 740 )  dr. Kürti Júlia, 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).

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; aloe vera italok,

alkoholmentes ásványvizek; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej

[alkoholmentes ital]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok

előállításához; limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;

paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz;

szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek

 előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 03533

 ( 220 ) 2016.11.10.

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

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 ) Sziklakórház Múzeum

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03535

 ( 220 ) 2016.11.10.

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

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 ) sziklakorhaz.hu

 ( 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).

 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 03555

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03557

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Olbert Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ok2

 ( 511 )  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).

A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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