
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  214.350

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 13 03412

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  MONTIVÍZ Vízpalackozó és Forgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Látrányi Erik ügyvéd, Látrányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Árusító automaták.

  43    Vendéglátás; vending szolgáltatás nyújtása árusító automatákból.

 ( 111 )  216.418

 ( 151 )  2015.08.14.

 ( 210 )  M 12 03523

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Astro+TV

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 ( 111 )  219.595

 ( 151 )  2016.10.19.

 ( 210 )  M 15 01803

 ( 220 )  2015.07.06.

 ( 732 )  Páczelt Mihály, Matty (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapest

 ( 541 )  LAVAN

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 5    Bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  219.843

 ( 151 )  2016.11.11.

 ( 210 )  M 16 01569

 ( 220 )  2016.05.09.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; tűzoltó készülékek.
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 16    Könyvkötészeti anyagok; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

 írógépek; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  219.844

 ( 151 )  2016.11.11.

 ( 210 )  M 15 01698

 ( 220 )  2015.06.24.

 ( 732 )  Classic Talents Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VIRTUÓZOK

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

műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó optikai, és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb

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

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódómágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt

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

egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó adatfeldologzó berendezések és készülékek;

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

szoftverek és számítógépes szolgáltatáaok; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek;

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

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

közlemények (letölthető); érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; exponált filmek;

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

(LED-ek); fényképezőgépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; filmkamerák; filmvágó készülékek;

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

hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; hologramok;

homokórák; hordozható médialejátszók; hullámhosszmérők; időregisztráló készülékek; iránytűk;

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

(audio-video); laptop táskák; laptop tokok; lemezjátszók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető

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

műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó memóriakártyák; memóriakártyák videójáték-gépekhez; metronómok,

ütemadók; mikrofonok; mobiltelefonok; mozifilmek, exponált; napszemüvegek; okostelefonok; oktatási

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

kapcsolódóoptikai adathordozók; pendrájvok (USB); rajzfilmek; sétálómagnók; számítógépes játékszoftver;

televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez

kapcsolódószámítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és egyéb

szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógép programok (letölthető); televíziós műsorhoz,

élő műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó számítógépprogramok,

rögzített; szavazógépek; szemüvegtokok; szíjak mobiltelefonokhoz; televíziós műsorhoz, élő műsorokhoz, és
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egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenéhez kapcsolódó szoftverek, rögzített; Tv-súgógépek;

vevőkészülékek (audio-, video-); video játékkazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videoszalagok; az árujegyzéjben szereplő összes áru televíziós műsorhoz, élő

 műsorokhoz, és egyéb szórakoztató műsorokhoz, valamint zenével kapcsolatosan.

 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); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  219.845

 ( 151 )  2016.11.11.

 ( 210 )  M 16 00140

 ( 220 )  2016.01.19.

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

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

 ( 541 )  Artis

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

 ( 111 )  219.978

 ( 151 )  2016.11.23.

 ( 210 )  M 16 01388

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  THINKWARE CORPORATION, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THINKWARE DASH CAM

 ( 511 ) 9    Autós videokamerák; elektronikus adatgyűjtő és adatrögzítő készülékek gépjárművekhez; hangfelvevők

gépjárművekhez; audiovizuális vevőkészülékek gépjárművekhez; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

másolására szolgáló készülékek gépjárművekhez; kamerák gépjárművekhez; visszapillantó kamerák

járművekhez; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerákhoz, adatbázis kezelésnél és elektronikus

adattárolásnál használatos szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerák működtetéséhez;

letölthető számítógépes programok videokamerákhoz, nevezetesen gépjárművekbe szerelt videofelvevőkön

rögzített videók lejátszásához; vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat- vagy képátvitelhez, és

 vezeték nélküli kommunikációs eszközök autós videokamerák által felvett képek továbbításához.

 38    Műholdas adat-, hang- és képátvitel; videó adatátvitel vezeték nélküli interneten keresztül; adatbázis

információk továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; műholdas átvitel; kommunikáció fényvezető

szálas rendszereken keresztül; kommunikációs számítógép terminálokon keresztül; adatkommunikáció;

szélessávú kommunikációs szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus

kommunikációs eszközön keresztül]; értéknövelt hálózati kommunikációs szolgáltatások; információnyújtás

 ügynökségek szolgáltatásairól.
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 42    Termékek formatervezése; termékfejlesztés; gépjármű alkatrészek-tervezése; gépjárművek tervezése;

mechanikai kutatás; műszaki kutatás; terméktervezés elemzése és értékelése; termékfejlesztés elemzése és

 értékelése.

 ( 111 )  220.131

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01013

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  TELEGRÁF KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  168 óra.hu

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység, kiállítások szervezése,

kiadványok bemutatása; on-line hirdető tevékenység számítógépes rendszereken keresztül; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatások, újság-előfizetések intézése mások

 számára; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások, fotoriportok készítése,

 levelezési szolgáltatások, rádióadás.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzések, szórakoztatás, kiadói tevékenység, könyvkiadás, rádiós- és televíziós

 programok készítése, filmgyártása, konferenciák szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  220.133

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 01011

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  TELEGRÁF KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  168 óra online

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység, kiállítások szervezése,

kiadványok bemutatása; on-line hirdető tevékenység számítógépes rendszereken keresztül; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatások, újság-előfizetések intézése mások

 számára; szponzorok felkutatása; hirdetések.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások, fotoriportok készítése,

 levelezési szolgáltatások, rádióadás.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzések, szórakoztatás, kiadói tevékenység, könyvkiadás, rádiós- és televíziós

 programok készítése, filmgyártása, konferenciák szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  220.136

 ( 151 )  2016.11.30.

 ( 210 )  M 16 00897

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  TICKTOX

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítőszerek; állatgyógyászati termékek; inszekticidek; gyom, rágcsáló és egyéb kártékony állat irtására

 szolgáló készítmények; élősdiek, paraziták elleni termékek.

 ( 111 )  220.146

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 210 )  M 16 01142
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 ( 220 )  2016.01.18.

 ( 732 )  DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Óvári Judit, Szeged

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.147

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 210 )  M 16 03114

 ( 220 )  1997.05.20.

 ( 732 )  DELLALUI (Société á responsabilité limitée), Miserey-Salines (FR)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  DELAHAYE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk.

 ( 111 )  220.148

 ( 151 )  2016.12.05.

 ( 210 )  M 16 03452

 ( 220 )  2008.07.16.

 ( 732 )  Barberton-Consultores e Servicos, LDA., Funchal-Madeira (PT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum és rumlikőr.

 ( 111 )  220.153

 ( 151 )  2016.12.07.

 ( 210 )  M 16 00512

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Bölcs Béla, Lánycsók (HU)

 Galambos Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 karácsonyfadíszek.

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.171

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01417

 ( 220 )  2016.04.27.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.172

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01416

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monok Attila, Budapest

 ( 541 )  smARTeye

 ( 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)

 ( 111 )  220.178

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 00429

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 541 )  Tower Ingatlan

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyének számára

nyújtott szolgáltatások társadalmi eseményekkel kapcsolatban, mint a társas kiséreti szolgáltatások,

 házasságközvetítő irodák, temetkezési szolgáltatások.
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 ( 111 )  220.179

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 00430

 ( 220 )  2016.02.11.

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

 ( 541 )  Nálunk van a lakás kulcsa.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyének számára

nyújtott szolgáltatások társadalmi eseményekkel kapcsolatban, mint a társas kiséreti szolgáltatások,

 házasságközvetítő irodák, temetkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.180

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 00432

 ( 220 )  2016.02.11.

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

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyének számára

nyújtott szolgáltatások társadalmi eseményekkel kapcsolatban, mint a társas kiséreti szolgáltatások,

 házasságközvetítő irodák, temetkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  220.181

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 00570

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Chantal Team Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PeCsa - Bolhapiac

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; becslés kereskedelmi

ügyletekben; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kirakatrendezés; marketing; reklámozás;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

  41    Szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

 ( 111 )  220.182

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01056

 ( 220 )  2016.03.29.

 ( 732 )  Glutenno Élelmiszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.183

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01301

 ( 220 )  2016.04.18.

 ( 732 )  Bihari és Társai Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  BÁSTYA HOTEL

 ( 511 )   35    Vendéglátással és szállásadással kapcsolatos hirdetések; reklámtevékenység.

  43    Vendéglátás; szállásadás; idegenforgalom.

 ( 111 )  220.184

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01558

 ( 220 )  2016.05.06.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)

 ( 541 )  San Esteban Rum

 ( 511 )   33    Rum.

 ( 111 )  220.185

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01559

 ( 220 )  2016.05.06.

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.186

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01563

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  FEIL DIAMOND Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  FEIL DIAMOND

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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  35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

  42    Ékszertervezés; ipari formatervezés.

 ( 111 )  220.187

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01826

 ( 220 )  2016.05.30.

 ( 732 )  László Ferenc, Göd (HU)

 ( 740 )  Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; gázmosó- és porleválasztó berendezés; tisztítógépek és berendezések, elektromos;

 vegyipari gépek.

 11    Gázmosó, gáztisztító készülékek; gázmosó tornyok [gázberendezések részei]; léghűtő berendezések;

légkondicionáló berendezések; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító

 készülékek; szagtalanító készülékek nem személyes használatra.

 42    Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások; gépek, berendezések

 tervezése; komplett technológiák tervezése; gázmosó- és porleválasztó berendezés tervezése.

 ( 111 )  220.188

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01823

 ( 220 )  2016.05.30.

 ( 732 )  Diósi Sándor, Dabas (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 )  DIORA

 ( 511 )   12    Helikopterek; szerkezeti részek; részegységek helikopterekhez; rotorlapátok helikopterekhez.

 37    Légi járművek karbantartása, javítási szolgáltatások; légi közlekedésre szolgáló járművek és eszközök

 javítása, szervizelése és karbantartása.

  42    Légi járművek fejlesztése; légijárművek és légijármú-alkatrészek tervezése.

 ( 111 )  220.189

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 16 01837

 ( 220 )  2016.05.30.

 ( 732 )  Füle Zsolt, Maglód (HU)

 ( 740 )  Drótos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  220.190

 ( 151 )  2016.12.12.

 ( 210 )  M 15 03844
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 ( 220 )  2015.12.23.

 ( 732 )  Economic Electrical, Cairo (EG)

 ( 740 )  Dr. Baksa Gréta, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  220.191

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 02000

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  Dr. Farkas Jánosné, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Batiz József, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.192

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01713

 ( 220 )  2016.05.19.

 ( 732 )  Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha 10-Strašnice (CZ)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 )  HERKULES

 ( 511 )   16    Ragasztóanyagok háztartási használatra.

 ( 111 )  220.193

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01460

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  220.194

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01451

 ( 220 )  2016.04.27.

 ( 732 )  Vágó Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  220.195

 ( 151 )  2016.12.13.
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 ( 210 )  M 16 00829

 ( 220 )  2016.03.08.

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

 ( 740 )  dr. Szlovenszky Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.196

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00822

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  Korda Filmstúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás és reklámozási tevékenységek; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztrációs

tevékenységek; iroda üzemeltetés és bérbeadás kereskedelmi célokra; eladási propaganda mások számára;

divatbemutatók szervezése promóciós célokra; szponzorok felkutatása; visszatérítési programok üzleti irányítása

 harmadik felek számára; árubemutatók szervezése.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek, finanszírozási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 41    Nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; filmgyártás; filmstúdiók

üzemeltetése és ezzel összefüggő tartozékok kölcsönzése; show-műsorok szervezése; impresszárió szolgáltatás;

 szinkronizálás.

 ( 111 )  220.197

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00959

 ( 220 )  2016.03.22.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti termékek reklámja; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények és

 gyógyászati kellékek kiskereskedelme és nagykereskedelme.

  40    Gyógyszerészettel kapcsolatos nevelési szolgáltatások.

 44    Gyógyszerészeti szolgáltatások, gyógyszertári tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszerekkel
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kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  220.198

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00828

 ( 220 )  2016.03.08.

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

 ( 740 )  dr. Szlovenszky Andrea, Budapest

 ( 541 )  K&H: üzletet ide! program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.199

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00825

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  Mester Ferenc, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanügynökségek, ingatlanok értékbecslése, ingatlankezelés, ingatlanlízing, új

 építésű és használt ingatlanok közvetítése, albérletek közvetítése, saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása.

 ( 111 )  220.200

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01197

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  Hospitaly Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  OnkoLogistic

 ( 511 )  35    Adatbázis management, adatbázis feldolgozás; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási és üzleti

konzultációs szolgáltatás; onkológiai információk adatbázisban való gyűjtése és rendszerezése; inkológiai on-line

 logisztikai adatok tárolását biztosító adatbázis és program forgalmazása.

  42    Egészségüggyel kapcsolatos szoftver tervezése, fejlesztése, üzemeltetése.

 44    Orvosi szolgáltatások; onkológiai adatokat tároló és rendszerező, orvos logisztikát támogató adatbázis

 üzemeltetése és a hozzáférés biztosítása; telemedicina szolgáltatás támogatása.

 ( 111 )  220.201

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01199

 ( 220 )  2016.04.08.

 ( 732 )  Balogh Ferenc Tibor, Püspökladány (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; hirdetés és reklámozás; hirdetési szolgáltatások;

marketingadatok statisztikai értékelése; online adatfeldolgozó szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online reklámozás; piackutatás számítógépes adatbázis segítségével;

piackutatási adatok értelmezése; reklámanyag készítése; reklámanyagok megjelentetése; statisztikai információk

összeállítása; statisztikai módszerekkel kapcsolatos üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázis menedzsment;

 számítógépes adatbázisok összeállítása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.

 41    Adatfeldolgozáshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten

keresztül nyújtott szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; játékok

szervezése; online játékszolgáltatások; online szórakoztatás; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása

fantáziasport-bajnokság formájában; sporteseményekkel kapcsolatos fogadás [handicap fogadás]; sportfogadási

 szolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online információk.

 42    Ipari elemzési szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hálózati szolgáltatások;

számítógépes programtervezés; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes

 szoftverírás.

 ( 111 )  220.202

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01078

 ( 220 )  2016.03.31.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.203

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01074

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Laponyi Zsolt, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; fényképek.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.204

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 15 03853

 ( 220 )  2015.12.23.

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

 ( 740 )  Dr. Fülöp Balázs, Budapest

 ( 541 )  Anivet Direkt

 ( 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).

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

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

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

 ( 111 )  220.205

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 15 03634

 ( 220 )  2015.12.07.

 ( 732 )  WORE Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Katinka, Budapest

 ( 541 )  Bella Italia Bútorház

 ( 511 )   20    Olasz technológiával készített bútorok.

 ( 111 )  220.206

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01585

 ( 220 )  2016.05.09.

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

 ( 541 )  TIAMAX

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

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

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

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

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

 ( 111 )  220.207

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01580

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
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  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  220.208

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01579

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  220.209

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01578

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;
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 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  220.210

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01452

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  TOLNAVET Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

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

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

emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  220.211

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 01454

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  Botfa Bálint, Vasvár (HU)

 ( 740 )  dr. Dukai Péter, Zalaegerszeg

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, szakmai képzés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.212

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00710

 ( 220 )  2016.03.01.
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 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)

 ( 541 )  Tornácos pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 111 )  220.213

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00709

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)

 ( 541 )  Karikás pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 111 )  220.214

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00708

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)

 ( 541 )  Csikós pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 111 )  220.215

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00447

 ( 220 )  2016.02.15.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  EGYÜTT A VÁSÁRLÓKÉRT

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozások és marketing tevékenységek; termék bemutatók;

kereskedelmi kiállítások; gazdasági előrejelzések; statisztikai információk nyújtása; üzletszervezési tanácsadások,

 konzultációk és információk.

  41    Kongresszusok és konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadása; oktatások.

  42    Kereskedelmi számítógépes programok készítése.

 ( 111 )  220.216

 ( 151 )  2016.12.13.

 ( 210 )  M 16 00087

 ( 220 )  2016.01.12.

 ( 732 )  Kisüzemi Sörfőzdék Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete, Fót (HU)

 ( 541 )  Kisüzem - hazai sörök fesztiválja

 ( 511 )  32    Sörök; gyömbérsör; malátacefre; malátasör; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; ásványvizek és

szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok

rendezése és vezetése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fesztiválok

szervezése és lebonyolítása; rendezvények szervezése és lebonyolítása; show-műsorok; szórakoztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  220.217
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 ( 151 )  2016.12.14.

 ( 210 )  M 15 01633

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Jacobs Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 )  CRYSTAL NAILS

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

 16    Brossurák, borítékok, blokkok, csomagolópapírok, dossziék, katalógusok, üdvözlőkártyák, meghívók,

prospektusok, kézikönyvek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; csomagolásra szolgáló

 műanyagok.

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem

 tartoznak más osztályokba.

  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).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  220.218

 ( 151 )  2016.12.14.

 ( 210 )  M 16 00871

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  Hegyi Tibor János, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Poppycrem

 ( 511 ) 3    Babaápoló termékek [nem gyógyhatású]; babakrémek [nem gyógyszeres]; bőrápoló készítmények; bőrápoló

 krémek;nem gyógyhatású pelenkakiütés elleni krém; pelenka krémek [nem gyógyhatású].

 ( 111 )  220.219

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 02164

 ( 220 )  2016.06.24.

 ( 732 )  GSMPRO Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marosi Zoltán, Telki

  

( 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.

 ( 111 )  220.220
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 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01602

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Podámer Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  PODÁMER

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

 áru).

 ( 111 )  220.221

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01866

 ( 220 )  2016.06.01.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  220.222

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00986

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Green Park Apartments Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marina Park

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.223

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01016

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Frasers Centrepoint Limited, Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása, házak bérbeadása; apartmanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok értékbecslése; bérleti díjak beszedésével kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok és lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások, lakások, szobák és sorházak

bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfoliókezelés; ingatlanportfolió kezelés;
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bérházak kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési, fejlesztési-tanácsadási,

értékelési és projektvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos valamernnyi

szolgáltatás; épületkezelés; befektetési szolgáltatások; vagyon befektetések; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan befektetés; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások;

vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelés; vagyonkezelési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési

szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi értékelés és elemzés; pénzügyi

értékelési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; adózási, áru- és szolgáltatási

adózási, valamint vámadózási szolgáltatások; az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatás ingatlanra,

vagyoningatlanra, épületekre és/vagy szállásra vonatkozóan; az előzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 jelentések elkészítése; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan.

 43    Szállodai és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók, időleges szálláshelyek

(hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása időleges elszállásolás, szállodai elhelyezés és szobafoglalás

által; létesítmények biztosítása kiállításokhoz, szemináriumokhoz és konferenciákhoz; étel- és italellátás,

vendéglátás, és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék, eszpresszók,

 kávéházak és teázók.

 ( 111 )  220.224

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01867

 ( 220 )  2016.06.01.

 ( 732 )  Nagy Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Alobaidi Jakab, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  220.225

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01868

 ( 220 )  2016.06.01.

 ( 732 )  Takács Róbert, Dunajska Streda (SK)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanlízing; alkuszi/ügynöki tevékenység; ingatlanügynökségek; ingatlanközvetítés; ingatlanok
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értékbecslése; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; vagyonkezelés; ingatlankezelés; lakások

 bérbeadása; szállásügynökségek [apartmanok]; lakbérbehajtás.

 37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; kőműves munkák; tapétázás; külső és belső festés; vakolás

[vakolási munkák]; vízvezeték-szerelés; falazás [kőművesmunka]; ablakok és ajtók beszerelése; villamos

 vezetékek javítása.

  42    Építészeti szolgáltatások; építési tervkészítés; belsőépítészet; beltéri dekoráció tervezése.

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; átmeneti szállások bérlete; panziók; turistaházak; szálláshely

 lefoglalása (időleges).

 ( 111 )  220.226

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01883

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  ETALON TRIO Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és tárolása.

 ( 111 )  220.227

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 02026

 ( 220 )  2016.06.10.

 ( 732 )  Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mindennapi Bajnokaink

 ( 511 )   35    Reklámozás; irodai munkák.

  39    Betegszállítás; mentés(i szolgáltatások); segélyakciókban való részvétel szállítással; személyszállítás.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése); receptek elkészítése; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi

 klinikák; korházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai.

 ( 111 )  220.228

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01021

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Frasers Centrepoint Limited, Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása, házak bérbeadása; apartmanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok értékbecslése; bérleti díjak beszedésével kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok és lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások, lakások, szobák és sorházak

bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfoliókezelés; ingatlanportfolió kezelés;

bérházak kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési, fejlesztési-tanácsadási,

értékelési és projektvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos valamernnyi
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szolgáltatás; épületkezelés; befektetési szolgáltatások; vagyon befektetések; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan befektetés; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások;

vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelés; vagyonkezelési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési

szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi értékelés és elemzés; pénzügyi

értékelési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; adózási, áru- és szolgáltatási

adózási, valamint vámadózási szolgáltatások; az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatás ingatlanra,

vagyoningatlanra, épületekre és/vagy szállásra vonatkozóan; az előzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 jelentések elkészítése; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan.

 43    Szállodai és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók, időleges szálláshelyek

(hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása időleges elszállásolás, szállodai elhelyezés és szobafoglalás

által; létesítmények biztosítása kiállításokhoz, szemináriumokhoz és konferenciákhoz; étel- és italellátás,

vendéglátás, és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék, eszpresszók,

 kávéházak és teázók.

 ( 111 )  220.229

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01022

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Frasers Centrepoint Limited, Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRASERS HOSPITALITY

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása, házak bérbeadása; apartmanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok értékbecslése; bérleti díjak beszedésével kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok és lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások, lakások, szobák és sorházak

bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfoliókezelés; ingatlanportfolió kezelés;

bérházak kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési, fejlesztési-tanácsadási,

értékelési és projektvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos valamernnyi

szolgáltatás; épületkezelés; befektetési szolgáltatások; vagyon befektetések; ingatlanközvetítés; ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan befektetés; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások;

vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezelés; vagyonkezelési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési

szolgáltatások; vagyonalap létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi értékelés és elemzés; pénzügyi

értékelési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; adózási, áru- és szolgáltatási

adózási, valamint vámadózási szolgáltatások; az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatás ingatlanra,

vagyoningatlanra, épületekre és/vagy szállásra vonatkozóan; az előzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 jelentések elkészítése; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan.

 43    Szállodai és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók, időleges szálláshelyek

(hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása időleges elszállásolás, szállodai elhelyezés és szobafoglalás

által; létesítmények biztosítása kiállításokhoz, szemináriumokhoz és konferenciákhoz; étel- és italellátás,

vendéglátás, és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék, eszpresszók,

 kávéházak és teázók.

 ( 111 )  220.230

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00623

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  Radnai Tamás, Pilisszentiván (HU)

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

  
( 546 )
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 ( 511 )   29    Virsli, kolbász, hurka, felvágott, hamburger.

  30    Szendvicsek, sajtburgerek, hot dogok, kenyér, péksütemény.

  39    Étel házhozszállítás.

  43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; gyorséttermek, falatozók, büfék.

 ( 111 )  220.231

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00647

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  BUZENKOV OLEG 1/1, BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. UJVÁRI TAMÁS, BUDAPEST

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Orosz és ukrán jellegű vendéglátás (élelmezés); orosz és ukrán jellegű időleges szállásadás (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.232

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00745

 ( 220 )  2016.03.02.

 ( 732 )  Kovács Brigitta, Budapest (HU)

 Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 Mercsényi Marietta, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  220.233

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00985

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Green Park Apartments Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marina Garden

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.234

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00504

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek.

 ( 111 )  220.235

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00519

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Gerendy Zoltán István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáspár Gabriella, Budapest

 ( 541 )  SkyKex

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények, péksütemények és cukrászkészítmények, aprósütemény, teasütemény, keksz.

 ( 111 )  220.236

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00488

 ( 220 )  2016.02.16.

 ( 732 )  Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Klausmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boldog Munkahely

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.237

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00496

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Bonus

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

 ( 111 )  220.238
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 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00501

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek, laktózmentes, tejes italok laktózmentes; tejföl, laktózmentes.

  30    Kakaó, laktózmentes, kakaó alapú italok, laktózmentes; kakaó tejesital, laktózmentes.

 ( 111 )  220.239

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00502

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek.

 ( 111 )  220.240

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 15 03093

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Hajdú Gabona Zrt., Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  HAJDÚ GABONA

 ( 511 )  30    Malomipari termékek; lisztek és egyéb gabonakészítmények; rétesliszt; finomliszt; búzaliszt; búzadara; dara

 emberi táplálkozásra; árpaliszt; zabliszt; kukoricaliszt; liszttartalmú ételek.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások malomipari termékek, valamint lisztek és egyéb gabonakészítmények

 vonatkozásában.

 ( 111 )  220.241

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00534

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Larssen-Szádfal Építő Kft., Ráckeve (HU)

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

 áru).

 ( 111 )  220.242

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00788

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  dr. Sávai Anikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ESSNEKI FESTEN!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások; online kiskerekedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés

szervezése, rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, reklámeszközök, ajándéktárgyak,

 ajándékutalványok, workshop-ok vonatkozásában.

  41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése.

  43    Étel- és italellátás.

 ( 111 )  220.243

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00789

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  Sávai Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások; online kiskerekedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés

szervezése, rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, reklámeszközök, ajándéktárgyak,

 ajándékutalványok, workshop-ok vonatkozásában.

  41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése.

  43    Étel- és italellátás.

 ( 111 )  220.244

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00913

 ( 220 )  2016.03.17.

 ( 732 )  Dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)

 Dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 )  Az Érettségi Afterparty

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

 ( 111 )  220.245

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01039

 ( 220 )  2016.03.25.
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 ( 732 )  Stimulus Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Angeli Balázs, Nagykovácsi

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; szemcseppek; szemvizek; gyógyszerek szemészeti

alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; gyógyszerészeti készítmények szembetegségek és -tünetek

kezelésére; gyógyszerkészítmények szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; helyileg alkalmazott fertőzés

elleni anyagok szemfertőzések kezelésére; készítmények szemészeti felhasználásra; szemápoló folyadékok,

oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti készítmények; szemfertőzések kezelésére

szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok; szemizom lazítók; szemkenőcs gyógyászati használatra;

szemnedvesítő készítmények; szemrendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

viszkoelasztikus anyagok szemészeti célokra; gyógyszeres borogatások; borogatások, szorítókötések kötszerként

 történő használatra; szorítókötések, borogatások.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; masszázskészülékek személyes

használatra; elektromos masszázsberendezések személyes használatra; szemcseppentők; szemcseppentők

gyógyászati célra; lézerek szemészeti célokra; szemészeti készülékek, műszerek; szemöblítők; szempárnák

sebészeti használatra; szemvédők orvosi használatra; szemvédők sebészeti használatra; terapeutikus eszközök

szemészeti használatra; mesterséges anyagból készített szemészeti implantátumok; kémiailag aktivált forró

borogatások orvosi célra; kémiailag aktivált hideg borogatások orvosi célra; termoelektromos borogatások

gyógyászati használatra; termoelektromos borogatások; thermo tömlők hideg-meleg borogatások

elsősegélynyújtási célokra; melegítő párnák, nem elektromos, gyógyászati célokra; elektromos melegítőpárnák

gyógyászati használatra; elektromos melegítő párnák orvosi célokra; kémiai úton aktivált melegítő párnák

gyógyászati használatra; melegítőeszközök gyógyászati használatra; melegítőpárnák [párnázások] gyógyászati

 használatra; nem elektromos melegítőpárnák orvosi célokra; melegítő szempárna; pihentető, relaxáló szempárna.

  25    Szemmaszkok; melegítő szemmaszk; pihentető, relaxáló szemmaszk.

 ( 111 )  220.246

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01040

 ( 220 )  2016.03.25.

 ( 732 )  ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Salamon Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 ( 111 )  220.247

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01281

 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M68



 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRÁGÁM, ADD AZ ÉLETED!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.248

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01282

 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.249

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01283

 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.251

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01290

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M69



 ( 220 )  2016.04.15.

 ( 732 )  LINCSIR Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 740 )  Nádasdi Zsolt, Budapest

 ( 541 )  Nádas Tó Park Hotel***superior

 ( 511 )   43    Szállodai és éttermi szolgáltatások, rendezvényi vendéglátás.

 ( 111 )  220.252

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01410

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Hotel Bástya Bihari és Társai Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  BÁSTYA WELLNESS HOTEL

 ( 511 )   35    Vendéglátás és szállásadással kapcsolatos hirdetések-reklámtevékenység.

  43    Vendéglátás-szállásadás-idegenforgalom.

 ( 111 )  220.253

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01411

 ( 220 )  2016.04.26.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  220.254

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01412

 ( 220 )  2016.04.26.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sport, nyár, Reál!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.255

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 15 02426

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PINCESOR

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  220.256

 ( 151 )  2016.12.16.
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 ( 210 )  M 15 02434

 ( 220 )  2015.09.08.

 ( 732 )  ISH THE BRIDGE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentkláray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder, aromák

[eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati használatra, bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

borotválkozó készítmények; borotvaszappan; bőrfehérítő krémek; bőrfehérítő termékek; bőrkonzerváló szerek

[kenőcsök]; cédrusolaj; dezodoráló szappanok; dezodorok kedvenc háziállatoknak; dezodorok [személyes

használatra vagy állatoknak]; díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; esszenciális

citromolaj2; eszenciaolajok; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; folttisztító szerek; fürdősók

nem gyógyászati használatra; füstölők; füstölő készítmények [illatszerek]; gélek (fogfehérítő); gyógyszappanok,

habkő, horzsakő; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények;

hajspray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás

céljaira; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; izzadásgátló piperecikkek;

izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai

bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények

fürdőkhöz; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz;

kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet frissítő

spray; lemosószerek kozmetikai használatra; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz;

mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra;

matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosodai áztatószerek; mosodai

fényezőszer; mosodai készítmények; mosodai viasz; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati

használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; műkörmök; műszempillák; napbarnító készítmények;

napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; növények leveleinek csillogóvá

tételére (készítmények); olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok

tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek;

piperetejek; piperevizek; rózsaolaj; rúzstokok; samponok; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; sminkek,

arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító termékek; sminktermékek;

süteményízesítők [illóolajok]; szájvizek, nem gyógyászati célra; szappanfakéreg mosáshoz; szappanok;

szappanok textíliák élénkítésére; száraz samponok; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek;

szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító

termékek; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz; teabogyó [teacsarab] olaj; tisztítószerek; vatta kozmetikai

használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készített illatszer

alapanyagok; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás

 során való használatra.

5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek,

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, egészségügyi készítmények személyes higiénia céljaira, étrend

kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek egészségügyi előnyei vannak, ember- vagy

 állatgyógyászati használathoz alkalmazott húshelyettesítők, diétás élelmiszerek és italok.

 29    Ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; algakivonatok élelmiszerként; alginátok

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

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

bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom;
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csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek;

erjesztett tejes italok étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma;

fésűkagylók, nem élő; földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyömbérdzsem;

gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;

gyümölcs, párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin

táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok;

hal, nem élő; hal, tartósított; hentesáruk; heringek [nem élő]; homár, nem élő; hummusz [csicseriborsókrém]; hús;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves

koncentrátumok; hús, tartósított; joghurt; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott

[cukrozott] gyümölcsök; kaviár; kefír; kimcsi [erjesztett zöldségféleség]; kókuszolaj; kókuszvaj, kókuszzsír,

kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz [tejes ital]; languszták, nem élő; lazac [nem élő]; lecitin

étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények;

madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; mandulatej étkezési célokra;

margarin; mazsola; milkshake-ek [tejalapú frappé italok]; mogyorók, elkészített; mogyorótej étkezési célokra;

napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési;

osztriga, nem élő; pacal, padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási

használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (l); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pikkalilli;

prosztokvasa [savanyított tej]; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;

rizstej [tejpótló]; rjazsenka [erjesztett sült tej]; roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta;

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

hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, ajóka; szardínia [nem élő]; szárított zöldségek; szarvasgomba,

tartósított; szezámolaj; szmetana [tejföl]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tahini

[szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermék];

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

tojásfehérje; tojáslikőr (Alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz

[befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldséges mausse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves

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

 étkezési, zsírok előállításához zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

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

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

fűszeres mártások, fűszerek, kávé-, kakaó- vagy csokoládé- vagy teaalapú italok, emberi fogyasztásra előkészített

 gabona készítmények.

 31    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek,

 vetőmagok, élő növények és virágok, maláta, nyers gabonafélék.

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

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

 ( 111 )  220.257

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 00652

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  Galambos László Péter 100%, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági
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előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes

nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási

alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari

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

információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés,tőkeberuházás;

 vagyonkezelés.

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

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti összeköttetések;

távkonferencia szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

 szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; videokonferencia szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching (tréning); gyakorlati képzés [szemléltetés); oktatás; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 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; dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus

adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatómotorok biztosítása az internethez; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete

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

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

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

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

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

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése

 mások számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  220.258

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01650

 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Sztárakadémia

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.259

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01277

 ( 220 )  2016.04.15.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TV2 Poggyász

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.260

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01387

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Share your truth - #SprayYourTruth

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.261

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01386

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #Bunofilter - Celebrate every you with no filter

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.262

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01395

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 )  Takácsné Orosz Marianna, Siófok (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  220.263

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01397

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Maróy Ditta, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZSEBI

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.264

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01405

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Szabóné Szilágyi Adrien, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illich Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cselló con Carne

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.265

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01402

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések.

  39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása.

 41    Akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
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 kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

  42    Tudományos kutatás.

  43    Kávéházak; rendezvényekhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  220.266

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01795

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.267

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 16 01794

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kóstolom

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.268

 ( 151 )  2016.12.16.

 ( 210 )  M 15 01978

 ( 220 )  2015.07.21.
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 ( 732 )  AQUA Optima Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Vince,Kovács Vince Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Webáruház mesterfokon!

 ( 511 )  35    Webáruház működtetésével kapcsolatos reklámozás, marketing tevékenység, internetes kis-, és

 nagykereskedelem.

 39    Távollévők között, webáruházon keresztül létrejött szerződésekhez kapcsolódó szállítási, raktározási,

 csomagolási tevékenység.

 42    Webáruház létesítésével, használatával kapcsolatos számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 111 )  220.269

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01669

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Eventhotels Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tésenyi Renáta Edit, 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), VD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.270

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01671

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  FCR

 ( 511 )  11    Víztisztítók; víztisztító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezések; ipari víztisztító

berendezések; vízkezelők; szennyvíztisztítók; szennyvíztisztító létesítmények; szennyvíztisztító üzemek; ipari

szennyvíztisztító telepek; szennyvíztisztító berendezések; szennyvízkezelő berendezések; szennyvíztisztító

egységek; szennyvíztisztító gépek; szennyvíztisztító készülékek és eszközök; víztisztító tartályok;

szennyvízkezelő tartályok; víztisztító szűrők; szűrődobok víztisztításhoz; szűrők víztisztításhoz; membrános

víztisztító berendezések; vízderítő berendezések; szennyvízülepítő berendezések; biológiai reaktorok

 szennyvíztisztítására; víztisztító, sótalanító és szabályozó berendezések.

 37    Vízkezelési, szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és berendezések építését; vízkezelési,

szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és berendezések üzemeltetését; vízkezelési ,szennyvíztisztítási

létesítmények, műtárgyak és berendezések karbantartását; vízkezelési, szennyvíztisztítási létesítmények,

műtárgyak és berendezések javítását; vízkezelési, szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és berendezések

felújítását; építőmérnöki, építészmérnöki, épületgépész-mérnöki munkák; épületgépészeti szerelések; vízkezelési,

szennyvíztisztítási berendezések, szennyvíztisztítási gépek, csővezetékek és azokhoz tartozó szerelvények

felszerelése; vízkezelési, szennyvíztisztítási berendezések, szennyvíztisztítási gépek, csővezetékek és azokhoz

tartozó szerelvények karbantartása; vízkezelési, szennyvíztisztítási berendezések, szennyvíztisztítási gépek,

csővezetékek és azokhoz tartozó szerelvények javítása; víztisztításra szolgáló berendezések karbantartása és

javítása; víztisztító berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás;

szennyvíztisztító berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás;

 szennyvíztelepek karbantartása és javítása.

 40    Szennyvízkezelés; vízkezelés; víztisztítás; vízkezelési, szennyvíztisztítási technológiák; szennyvíztisztítási

és szennyvízkezelés szolgáltatások; szennyvizek gyűjtése; szennyvizek befogadása; szennyvizek biológiai

és/vagy vegyszeres tisztítási műveleteit; hulladékkezelési szolgáltatások; ipari folyamatokból származó

 szennyvizek kezelése; szennyvíz ipari kezelése; víztisztító berendezések kölcsönzése.

 42    Mérnöki, építő- és épületgépész-mérnöki szolgáltatások a szennyvíztisztítás területén; építési tevékenység;

építészeti konzultációk; szennyvíztisztító telepek műszaki tervezése; tervezési tevékenység a szennyvíztisztítás

területén; kutatási tevékenység a szennyvíztisztítás területén; szakvéleményezési mérnöki tevékenység a

szennyvíztisztítás területén; szennyvíztisztítással és kezeléssel összefüggő számítógépprogramok kidolgozása és

korszerűsítése; szennyvíztisztítással és kezeléssel összefüggő számítógépes rendszerek tervezése;

szennyvíztisztítással és kezeléssel összefüggő számítógép programozás; szennyvíztisztítással és kezeléssel
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összefüggő számítógépprogramok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; szennyvíztisztítással és kezeléssel

 összefüggő szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára.

 ( 111 )  220.271

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01674

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények; mosdószappanok, folyékony kézmosó szappanok;

zuhanyzózselék és krémek; tusfürdők; hajápoló készítmények; dezodorok, izzadság gátlók és hónalj sprayk

 személyes használatra; test- és bőrhidratálók, krémek, tejek; hintőpor; borotválkozó szerek.

 ( 111 )  220.272

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01675

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)

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

 ( 541 )  PALMOLIVE NATURALS DELICATE FRESH

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények; mosdószappanok, folyékony kézmosó szappanok;

zuhanyzózselék és krémek; tusfürdők; hajápoló készítmények; dezodorok, izzadság gátlók és hónalj sprayk

 személyes használatra; test- és bőrhidratálók, krémek, tejek; hintőpor; borotválkozó szerek.

 ( 111 )  220.273

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01801

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Laboratorios Salvat S.A., Esplugues de Llobregat, Barcelona (ES)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

 ( 541 )  DOUXAL

 ( 511 )  5    Fülcseppek.

 ( 111 )  220.274

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01810

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.275

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 00372

 ( 220 )  2016.02.10.

 ( 732 )  Hin Chung Lio, Budapest (HU)

 ( 541 )  AQUATEX

 ( 511 )  18    Bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrszíjak

 [nyergesáru]; iskolatáskák; marhabőrök; táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből.

 25    Bőrruházat; cipőfelsőrészek; cipők; felsőkabátok, felöltők; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

 vízhatlan ruházat.

 ( 111 )  220.276

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 00491

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Horváth Antal, Cegléd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák; pálinka tartalmú szeszesitalok.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár szolgáltatások; ital catering rendezvényekre; italok felszolgálása

vendégek számára; italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; italok felszolgálása éttermekben és

 bárokban; italok biztosítása éttermekben és bárokban; vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  220.277

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 00494

 ( 220 )  2016.02.17.

 ( 732 )  Vitamin Szalon Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  220.278

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 00503

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tejek.

 ( 111 )  220.279

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 00624

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozek kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [jskolai

használatra), festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],

fényképtahók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,

iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,

írószerek, írótollak,)skolaszerek [papíráruk), jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, konyvecskék,

füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük

[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír*

papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,

poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,

papírból, szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására,

tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,

transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapoklkártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzék rajzoláshoz,

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

  35    Reklámozás.

 41    Állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,
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fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi

produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],

 vidámparkok, zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  220.281

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01017

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Pillantás Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, és ezen anyagokból készült termékek, nevezetesen táskák (kézi-, háti-, utazó),

 pénztárcák, bőrszíjak, levéltárcák, kártyatartók, bőröndök, esernyők, napernyők.

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

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

 ( 111 )  220.282

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01137

 ( 220 )  2016.04.05.

 ( 732 )  PK Travel Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 klisék.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  220.283

 ( 151 )  2016.12.19.

 ( 210 )  M 16 01731

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  Aura Wellness Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Földvári-Oláh és Faragó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

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

 jegyzékébn szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.284

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00722

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 )  KarrierExpo

 ( 511 )   35    Állásközvetítés, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítás szervezés.

  41    Kulturális, vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  220.285

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00724

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 )  KözGÁZ!

 ( 511 )   41    Oktatás, felsőoktatás.

 ( 111 )  220.286

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00730

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online hirdetési tevékenység számítógépes hálózaton, hirdetési oldalak készítése.

  41    Felsőoktatás, továbbképzés, kiadványszerkesztés.

 ( 111 )  220.287

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00729

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Offline sajtótermék.

  41    Felsőoktatás, továbbképzés.
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 ( 111 )  220.288

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00728

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Offline sajtótermék arculattal, felsőoktatási kiadvány.

  41    Felsőoktatás, továbbképzés.

 ( 111 )  220.289

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00727

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  25    Ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás, nyelvoktatás, felsőoktatás.

  42    Kutatás.

 ( 111 )  220.290

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00726

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest

 ( 541 )  Corvinus

 ( 511 )   24    Logóval elátott textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  25    Logóval, névvel megkülönböztetett/elátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás, kutatás, felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés.

 ( 111 )  220.291

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00725

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Surányi-Szebedinszki Bernadett Szandra, Budapest
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 ( 541 )  Közgáz

 ( 511 )   41    Oktatás, felsőoktatás.

 ( 111 )  220.292

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00849

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  Czeiler-Fóris Angelika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Magyarországról (Őrségből) származó ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és

 erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  220.293

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00977

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  Martin Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sohajda Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatás.

  41    Szórakoztató és kulturális rendezvény szervezése.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  220.294

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 00848

 ( 220 )  2016.03.08.

 ( 732 )  Arlion Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Keleti Arthur, Budapest

  

( 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.
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 ( 111 )  220.295

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 02185

 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WNNRSPRT

 ( 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).

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

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

 ( 111 )  220.296

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 02184

 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  220.297

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 01892

 ( 220 )  2016.06.03.

 ( 732 )  NEKTÁRIA Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  HORTOVÁNYI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcspép, gyümölcskonzervek.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.

 ( 111 )  220.298

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 01477

 ( 220 )  2016.04.29.

 ( 732 )  Up Farma Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  Alksebor

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  220.299

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 01476

 ( 220 )  2016.04.29.

 ( 732 )  Bootmaker Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csizmadia Ferenc, Telki

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okostelefonok karóra formájában; gps adókészülékek; vevőkészülékek globális helymeghatározó

rendszerekhez (gps); szoftverek gps navigációs rendszerekhez; intelligens gyermekóra; intelligens karóra

gyermekeknek; intelligens karóra felnőtteknek; szoftverek gps helymeghatározó eszközökhöz; gsm rendszerű

 eszköz gyermekeknek; veszélyhelyzetet jelző gsm és gps eszköz.

  14    Elektronikus órák, karórák.

 ( 111 )  220.300

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 01473

 ( 220 )  2016.04.29.

 ( 732 )  IBUSZ Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Hungry for Hungary?

 ( 511 )   39    Szállítás, utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.301

 ( 151 )  2016.12.20.

 ( 210 )  M 16 01348

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Lovas Bálint, Komló-Sikonda (HU)

 ( 541 )  Ambient Hotel

 ( 511 )   43    Online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  220.302

 ( 151 )  2016.12.20.
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 ( 210 )  M 16 01354

 ( 220 )  2016.04.22.

 ( 732 )  Makó András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Orsolya Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátoredények; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok;

akkumulátortartályok; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektronikus jeladók; elemek, elektromos;

 galvánakkumulátorok; galvánelemek; galvanométerek; reduktorok [elektromosság]; relék, elektromos.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  220.319

 ( 151 )  2016.12.27.

 ( 210 )  M 16 02104

 ( 220 )  2016.06.17.

 ( 732 )  Baja Marketing Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  LUCIANO PAVAROTTI EMLÉK MESTERKURZUS

 ( 511 )   41    Zenei produkciók; hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  220.320

 ( 151 )  2016.12.27.

 ( 210 )  M 16 01547

 ( 220 )  2016.05.03.

 ( 732 )  Deák László, Tépe (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Mezőgazdasági termékek forgalmazása.

  42    Mezőgazdasági kutatás.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 111 )  220.321

 ( 151 )  2016.12.27.

 ( 210 )  M 16 01543

 ( 220 )  2016.05.05.

 ( 732 )  Filó Ferenc, Monor (HU)

 Ludman Lajos, Budapest (HU)

 Gyuricskó Péter, Üllő (HU)

 Mórocz Kata, Győr (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30    Péksütemények, cukrászsütemények; fagylaltok; jégkrémek; gabonakészítmények; kürtős kalács; kürtős

kalácsból készült tölcsér és kehely; fagyasztott pékipari termékek; fagyasztott kürtőskalács; fagyasztott kürtős

 tölcsér.

 35    Pékipari termékek; cukrászsütemények; fagyasztott pékipari termékek; fagyasztott kürtőskalács; fagyasztott

 kürtős tölcsér kereskedelme.

 43    Fagylaltozók; cukrászdák; büfé szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 kávéházak; vendéglátás; vendéglátóipari szolgáltatás.

  45    Licencia adás; licencia transzfer.

 ( 111 )  220.322

 ( 151 )  2016.12.27.

 ( 210 )  M 16 01541

 ( 220 )  2016.05.05.

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

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Zenebutik

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.330

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01466

 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, 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).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.331

 ( 151 )  2016.12.28.
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 ( 210 )  M 16 00966

 ( 220 )  2016.03.20.

 ( 732 )  LUPO Bőrdíszmű Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Földesi Ferenc, Kecskemét

 ( 541 )  RAMSEY L.

 ( 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.

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

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

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

 ( 111 )  220.332

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01587

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  Recefice Jégműhely Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesvári Szilvia, Etyek

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; jég.

 ( 111 )  220.333

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01591

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Balcsi Original Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Roland, Budapest

  

( 546 )

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

 állatbőrök és utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok és nyeregfelszerelések.

 25    Alsónadrágok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; bőrruházat; csecsemőnadrágok [ruházat];

dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák;

hosszúnadrágok; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; női

ruhák; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak; sapkák; sportmezek; strandruhák; szvetterek;

 vízhatlan ruházat; zoknik.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  220.334

 ( 151 )  2016.12.28.
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 ( 210 )  M 16 01593

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  Diósy Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  ANA-KÓD

 ( 511 )   41    Oktatás, gyakorlati képzés, oktatási anyagok kiadása, online távoktatás és anyagainak a megjelentetése.

  44    Holisztikus terápia.

 ( 111 )  220.338

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01756

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  Papp Judit 100%, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  V4 Airshow

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  220.339

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01625

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.340

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01621

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Szakályné Kalamár Mária Katalin, Babosdöbréte (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; sajtok.

  30    Méz.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  220.341

 ( 151 )  2016.12.28.
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 ( 210 )  M 16 01860

 ( 220 )  2016.05.31.

 ( 732 )  KROKODIL-ROCK Kultúrális Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.342

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01337

 ( 220 )  2016.04.21.

 ( 732 )  Lukácsné Kónya Gabriella, Budapest (HU)

 Krámli Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD, DVD, mágneses adathordozó.

  16    Könyvek, kiadványok.

  41    Nevelés, oktatás, óvodai foglalkozások, mozgásfejlesztés, logopédia.

 ( 111 )  220.343

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01594

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  Hatékony és Eredményes Tanulásért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kugyela János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hatékony nyelvtanulási módszerek gyakorlatban történő alkalmazása az oktatás minden területén, ezek

fejlesztése, kidolgozása, elterjesztése, az agykutatás, a mentális komputertechnika legújabb eredményeinek a

nyelvi, szakmai képzéseknél történő alkalmazása, mindezekkel kapcsolatos hang és képanyagok terjesztése,

 programok, klubok szervezése, lebonyolítása, oktatással és rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  220.344
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 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01465

 ( 220 )  2016.04.29.

 ( 732 )  Sári Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képregények; kézikönyvek;

könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; szórólapok; újságok.

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

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

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

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

élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások;

fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú

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

letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és

vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; alternatív orvosi

szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;

gyógyszerészeti tanácsadás; masszázs; orvosi szolgáltatások; otthon lábadozók utókezelése; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai

 sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  220.345

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 01463

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bódis József, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; internetes fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása;

 kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás; videokonferencia szolgáltatások.

 41    Akadémiák (oktatás); élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmet; gyakorlati képzés (szemléltetés);

iskolai szolgáltatások (képzés); oktatás; oktatási tárgyú információk; rádió- és televízióprogramok készítése;

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

 szórakoztatás; videofilmezés.

 ( 111 )  220.346
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 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 00591

 ( 220 )  2016.02.23.

 ( 732 )  Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Dvorák Márton, Budapest

 ( 541 )  Zöldpont

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.347

 ( 151 )  2016.12.28.

 ( 210 )  M 16 00712

 ( 220 )  2016.03.01.

 ( 732 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft. 100%, Érpatak (HU)

 ( 541 )  Furulyás pálinka

 ( 511 )   33    Pálinkák.

A rovat 158 darab közlést tartalmaz. 
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