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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán

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

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

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

Hivatal (BOIP)

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

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

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

Hivatala (EUSZTH)

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

Együttműködési Tanácsának

Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey

GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia

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

Dél-Sandwich-szigetek

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

Terület

HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti

HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV)
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet

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

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

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

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

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

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-

tályozás (szabadalmi, illetve

használati minta rovatokban);

Locarnói Megállapodás sze-

rinti osztályozás (formater-

vezési minta rovatokban)

UPOV-kód (növényfaj-

ta-oltalmi rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)

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

adatai
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-

dalmi Együttműködési Szerződés

szerinti adatok

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

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény

szerinti adatok, valamint a kiegé-

szítő oltalmi tanúsítványra vonat-

kozó adatok

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

(96) az európai (EP) bejelentés
adatai

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

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

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)

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

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

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések, növényfajta-oltalmak

közzététele

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-

ta-oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-
sokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések

igénypont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak

szövege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai
adataiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű
fordítása

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban

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

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

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

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

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

közzététel adatai
(450)a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma
(500)Egyéb adatok

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

(540)a földrajzi árujelző megneve-
zése

(541)a megjelölés közönséges
írásmóddal

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

(551)együttes vagy tanúsító véd-
jegy

(554)térbeli megjelölés

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

lapjában történő közzététel
napja

(591)szín- vagy színes megjelölés

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

bejelentés ügyszáma
(646)megosztás esetén a korábbi

védjegy lajstromszáma
(660)a belső elsőbbség adatai

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

lajstrom szerinti jogosult vagy
a lajstromozási eljárásban
résztvevő bejelentő

(740)képviselő
(791)engedélyes

A rovatok rendezési elvei

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

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

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

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

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



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 03498

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 ) BOKORBAB BODOR

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

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

 anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 15 01614

 ( 220 ) 2015.06.12.

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

 ( 740 )  Vass Tibor, Székesfehérvár

 ( 541 ) Patikaplus

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02552

 ( 220 ) 2015.09.21.

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

 ( 740 )  Kocsisné Gál Csilla, Kistarcsa

 ( 541 ) Te is lehetsz cukorbeteg!

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

  44    Egészségügyi tanácsadás, szolgáltatás, egészségügyi szűrés.

  45    Képviselet jogvitában, közvetítés (személyek közötti vitában).

 ( 210 ) M 16 00272

 ( 220 ) 2016.02.02.

 ( 731 )  Pora Bernát, Balatonfüred (HU)

 ( 541 ) GELLAKK

 ( 511 )   41    Kulturális szakmai versenyek.

 ( 210 ) M 16 00873
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 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Lovász Sándor, Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Alkoholban tartósított gyümölcsök.

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

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

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

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

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

 hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 00880

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Thúry Péter, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 16 00881

 ( 220 ) 2016.03.11.

 ( 731 )  Mazán Tamás, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

 interneten keresztül.

 ( 210 ) M 16 01004

 ( 220 ) 2016.03.23.

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

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

 Dr. Dóczi Tamás,Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 16 01243

 ( 220 ) 2016.04.12.

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

 ( 740 )  dr. Lindmayer István, Budapest

 ( 541 ) üzletet ide! program

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01250

 ( 220 ) 2016.04.12.

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

 ( 541 ) Tower International

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

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

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

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

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

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01251

 ( 220 ) 2016.04.12.

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

 ( 541 ) Our knowledge is your property

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

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

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

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

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

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01252

 ( 220 ) 2016.04.12.

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

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

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

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

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

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 01598

 ( 220 ) 2016.05.10.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Borászportál

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01599

 ( 220 ) 2016.05.10.

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

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Borkollégium

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01634

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 220 ) 2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 16 01766

 ( 220 ) 2016.05.23.

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

 ( 740 )  Dr. Szabó Gyula Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 16 01769

 ( 220 ) 2016.05.24.

 ( 731 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 ) GASTROPOP

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

  31    Kukorica.

 ( 210 ) M 16 02141

 ( 220 ) 2016.06.21.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02254

 ( 220 ) 2016.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) Fenntarthatósági Nap

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02285

 ( 220 ) 2016.07.06.

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

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) BikeForce

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

 ( 210 ) M 16 02286

 ( 220 ) 2016.07.06.

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

 György Istvánné 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02356

 ( 220 ) 2016.07.15.

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

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

  

( 546 )

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

 hüvelyesekből készült saláták.

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

 ételekhez.

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

 szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; salátabárok.

 ( 210 ) M 16 02391

 ( 220 ) 2016.07.20.

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

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

  ( 546 )

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

 multimédiaanyagok letöltéséhez(Streaming is).

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

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

 falitérképek; atlaszok; földgömbök(földgolyók).

  28    Táblajátékok; játékkártyák.

 38    Internetes beszélgetőszobák biztosítása üzenetek továbbítására számítógépfelhasználók között; hozzáférés

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

 Video-ondemand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

  45    Szellemi tulajdonjogok és szerzői jogok licencbeadása.

 ( 210 ) M 16 02433

 ( 220 ) 2016.07.25.

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

 ( 740 )  Elek Tamás Mirkó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez.

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

 cukorkaféléket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02543

 ( 220 ) 2015.05.20.

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

  
( 546 )

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

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

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

 borotválkozás utáni készítmények: illóolajok; aromaterápiás termékek.

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

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

 kiegészítők.

 44    Szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások; fodrászszalonokkal

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

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

 egészségvédelemmel és táplálkozással kapcsolatos információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02566

 ( 220 ) 2016.08.05.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Menetrend

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02567

 ( 220 ) 2016.08.05.

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

 ( 740 )  Radetzky Jenő, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok.

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

 számítógépes halózaton.

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

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

 szakmai képzés.

 ( 210 ) M 16 02569

 ( 220 ) 2016.08.07.

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

 ( 541 ) KÜZDŐTÉR (küzdőtér)

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02636

 ( 220 ) 2016.08.15.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02637

 ( 220 ) 2016.08.15.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02638

 ( 220 ) 2016.08.15.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) SzívKártya

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02639

 ( 220 ) 2016.08.15.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02640

 ( 220 ) 2016.08.12.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ULFEBIX

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

 ( 210 ) M 16 02671

 ( 220 ) 2016.08.17.

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

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02676

 ( 220 ) 2016.08.18.

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

 ( 740 )  Ferenc Tamás, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02680

 ( 220 ) 2016.08.18.

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

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) MUTU

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

 ( 210 ) M 16 02712

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Debreceni Péter, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Real Team

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02715

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Mamuzsics Gábor, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 16 02716

 ( 220 ) 2016.08.24.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek

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

megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; menedzsment tanácsadás a személyzet elhelyezésével kapcsolatban; munkaerő toborzáshoz

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

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

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

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

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

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

információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; információ adatbankokban történő összegyűjtése és

rendszerezése; hitelkártya-regisztrálási szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus

adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; adatrögzítés és

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

adatkinyerési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos üzleti konzultációs

szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos

konzultáció; adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén;

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

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; adatfeldolgozás vállalkozások számára;

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

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

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

fogyasztópiaci információs szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése;

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

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;

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

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

adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratkezelői szolgáltatások, nevezetesen dokumentumok

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

 kapcsolatos statisztikák összeállítása.

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

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

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

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

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

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése

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

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

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

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

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

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

adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozási oktatóprogramok telepítéséhez kapcsolódó szolgáltatások;

adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással

kapcsolatos oktatás; adatfeldolgozó technikákhoz kapcsolódó képzés; adatkommunikációval kapcsolatos képzési

 szolgáltatások; adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása.

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

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikához

kapcsolódó információk összeállítása; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek

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

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

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

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

fejlesztése; adminisztratív folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; elemzési

szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; felhasználók jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban;

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

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

projektvezetés; ipari folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; keresőprogramok,

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

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

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

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

adatbázisok fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó

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

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

programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása;

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

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

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

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

használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatfeldolgozó programok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minőségértékelése viszonyítási alappal való összehasonlítással; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások;

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

adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése;

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

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

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

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

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; hálózati rendszerek

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

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

adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési szolgáltatása; számítógépes biztonsági

szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás

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

 elleni védelem biztosítása.

 ( 210 ) M 16 02717

 ( 220 ) 2016.08.24.

 ( 731 )  Koch Róbert, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 támogatása, zenekari management, online tehetségkutató lebonyolítása, megvalósítása.

 ( 210 ) M 16 02719

 ( 220 ) 2016.08.24.

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

 ( 740 )  Breuer Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02723

 ( 220 ) 2016.08.25.

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

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

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

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

 ( 210 ) M 16 02724

 ( 220 ) 2016.08.24.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIBIXOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 16 02736

 ( 220 ) 2016.08.25.

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

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 16 02740

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

 Kópis Gabriella 22%, Budapest (HU)

 Piros Attila József 41%, Budapest (HU)

 Mózes Dóra 16%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02741

 ( 220 ) 2016.08.26.

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

 Kópis Gabriella 22%, Budapest (HU)

 Piros Attila József 41%, Budapest (HU)

 Mózes Dóra 16%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-Rosta Gergely Gyula, Telki

  

( 546 )

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

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

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

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

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02742

 ( 220 ) 2016.08.26.

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

 ( 740 )  Dr. Németh Balázs, Hévíz

 ( 541 ) HOLOSAN

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

 készülékek gyógyászati használatra.

  42    Biológiai kutatás; szoftverek, mint szolgáltatás.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02745

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  Radányi Norbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók

 ( 541 ) Bartendaz

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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M15



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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02747

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Szamosvölgyi Kristóf Gábor, Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) HI-MATE

 ( 511 )   32    Teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok.

 ( 210 ) M 16 02749

 ( 220 ) 2016.08.29.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

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

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 02750

 ( 220 ) 2016.08.29.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

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

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 16 02751

 ( 220 ) 2016.08.29.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

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

természetgyógyász szolgáltatásai, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi diagnosztik, egészségügyi

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

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

 ( 220 ) 2016.08.29.

 ( 731 )  Császár Tamás, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) I'dorm

 ( 511 )   20    Matracok, bébimatrac, ágyak.

  24    Matrachuzatok, ágyneműk.

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

 ( 210 ) M 16 02768

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  Nagy Béla, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lehel

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02779

 ( 220 ) 2016.08.30.

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

 Bércesi András Attila 50%, Sopron (HU)

 ( 740 )  Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02782

 ( 220 ) 2016.08.31.

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

 ( 740 )  Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 ) Sp1

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek

 ( 210 ) M 16 02783

 ( 220 ) 2016.08.31.

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

 ( 740 )  Berkényi Szabina, Budapest

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

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek

 ( 210 ) M 16 02792

 ( 220 ) 2016.09.01.

 ( 731 )  Derry Marta, Wien (AT)

  

( 546 )

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

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

 panziók); szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiénia célokra;

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

 szolárium szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 16 02809

 ( 220 ) 2003.10.06.

 ( 731 )  Arrandco Investments Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) BAKER TILLY

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

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

előkészítése és karbantartása; menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; számlakivonatok

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

szolgáltatása; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások és tandíj költségekkel kapcsolatos könyvelési

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

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

fizetésképtelenségi szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; kutatási és információs szolgáltatások

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

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

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

szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati

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

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

 nem ügyvezető vállalatigazgatók biztosítása.

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

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

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

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

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

pénzügyi információ-szolgáltatás; biztosítási ügyviteli konzultáció; fizetésképtelenséggel kapcsolatos

szolgáltatások; vállalati fizetésképtelenséghez és személyes csődhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

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

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

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

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

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

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

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

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

 tanácsadás; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.

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

 kapcsolatos tanfolyamok és képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

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

cégalapítási szolgáltatások; jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás; pertámogatási szolgáltatások; igazságügyi

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

 adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos szaktanácsadó szolgáltatások.

  45    Adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02810

 ( 220 ) 2003.10.06.

 ( 731 )  Arrandco Investments Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

  
( 546 )

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

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

előkészítése és karbantartása; menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; számlakivonatok

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

szolgáltatása; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások és tandíj költségekkel kapcsolatos könyvelési

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

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

fizetésképtelenségi szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; kutatási és információs szolgáltatások

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

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

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

szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati

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

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

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

 behajtással és könyveléssel kapcsolatban.

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

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

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

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

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

pénzügyi infornnáció-szolgáltatás; biztosítási ügyviteli konzultáció; fizetésképtelenséggel kapcsolatos

szolgáltatások; vállalati fizetésképtelenséghez és személyes csődhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

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

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

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

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

kereskedelmi jelzáloggal kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjakkal, befektetésekkel, biztosítással,

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

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

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

tanácsadás; pénzügyi információt tartalmazó adatbázisok szolgáltatása; pénzügyi információt tartalmazó

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

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

 kapcsolatos tanfolyamok és képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

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

cégalapítási szolgáltatások; jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás; pertámogatási szolgáltatások; igazságügyi

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

 adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos szaktanácsadó szolgáltatások.

  45    Adminisztrációval és csődfelügyelettel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02827

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02828

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02829

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 02830

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) GAXTRON

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ( 210 ) M 16 02831

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) TINNITIN

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 02832

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Varga Vivien, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 oktatási szolgáltatások.

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02833

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Mosolyogj magabiztosan!

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

 ( 210 ) M 16 02835

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

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

 ( 210 ) M 16 02847

 ( 220 ) 2016.09.07.

 ( 731 )  Huang Qi Ke, Budapest (HU)

 ( 541 ) LEONARDO DA VINCI

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

 ( 210 ) M 16 02848

 ( 220 ) 2016.09.07.

 ( 731 )  Huang Qike, Budapest (HU)

 ( 541 ) EUROPEAN TOURISTER

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 02856

 ( 220 ) 2016.09.06.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  40    Fémcikkek igény szerinti gyártása.

 ( 210 ) M 16 02858

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 731 )  Szabó Judit, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 és tejtermékek; szalonnák; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

 ízesítőszerek, fűszerek, fűszeres mártások, jég, jégkása.

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

 virágok étkezési célra, maláta.

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

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

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

 formában; tudásátadás, oktatás.

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

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

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

 gyorséttermek, étkezdék, éttermek.

 ( 210 ) M 16 02860

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 731 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 02863

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 731 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 16 02868

 ( 220 ) 2016.09.08.

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

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02870

 ( 220 ) 2016.09.09.

 ( 731 )  Shan Su Fen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02884

 ( 220 ) 2016.09.09.

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

 ( 541 ) Oregomax

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02893

 ( 220 ) 2014.03.21.

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

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

  

( 546 )

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

 glicerinszappanok és folyékony szappanok.

 ( 210 ) M 16 02898

 ( 220 ) 2016.09.12.

 ( 731 )  Józsa Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) MESWEET

 ( 511 )   30    Csokoládé, édességek, készítmények.

  35    Édességkereskedelem.

 ( 210 ) M 16 02900

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

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02912

 ( 220 ) 2016.09.13.

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

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02913

 ( 220 ) 2016.09.13.

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

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga ámbra.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02915

 ( 220 ) 2016.09.14.

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

 ( 541 ) LÁMPÁS-SZEMÉLYISÉG

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02919

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Martina József, Pécs (HU)

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

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

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

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

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

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

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

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

tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós

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

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

 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 számára.

 ( 210 ) M 16 02922

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Farkas Dezső, Vörs (HU)

 ( 740 )  Rajda Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02923

 ( 220 ) 2016.09.14.

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

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

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 16 02928

 ( 220 ) 2016.09.14.

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

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDALAKK PRIMER

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

 ( 210 ) M 16 02931

 ( 220 ) 2016.09.15.

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

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02932

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) BRINGARING

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

javításával kapcsolatos információszolgáltatás; kerékpárparkoló berendezések javításával és karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; konténerépületek összeállítása; konténerépületek telepítése; konténerépületek

 kivitelezése; konténerépületek felújítása; épülettakarítás, épülettisztítás.

  39    Kerékpárkölcsönzés; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás.

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

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

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

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

 szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása.

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

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

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

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

főzőberendezések bérlete; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi

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

 jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 16 02934

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  Márton Zoltán Viktor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROXXARE

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

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

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

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

 elektronikus eszközök és tartozékaik; audiovizuális eszközök.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 számítógép-tartozékokkal és oktatási anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02940

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Molnár Tibor Attila, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros adathordozók.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Kulturális tevékenység, zenei rendezvények, előadások, koncertek.

 ( 210 ) M 16 02971

 ( 220 ) 2016.09.19.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02972
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 ( 220 ) 2016.09.19.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02976

 ( 220 ) 2016.09.20.

 ( 731 )  Radics Georgina, Endrefalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02978

 ( 220 ) 2016.09.21.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 termékek.

 ( 210 ) M 16 02979

 ( 220 ) 2016.09.21.

 ( 731 )  Fekete Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

konferenciaszervezés; meditációs gyakorlatok tanítása; jógával és meditációval kapcsolatos oktatási

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02980

 ( 220 ) 2016.09.21.

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

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

 ( 541 ) WINSTON BREEZE BLUE

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

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

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

 ( 210 ) M 16 03039

 ( 220 ) 2006.06.08.

 ( 731 )  Valentino Caffe SPA, Lecce (IT)

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

 ( 541 ) VALENTINO CAFFE

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

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

 tejjel.

  35    Kávé és a kávéhoz kötődő termékek kiskereskedelmi értékesítése.

 ( 210 ) M 16 03052

 ( 220 ) 2015.11.19.

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

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

 ( 541 ) BEPANTHOL

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

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

 ( 210 ) M 16 03062

 ( 220 ) 2016.09.29.

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03216

 ( 220 ) 2016.10.11.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 naptárak.

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

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

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások, kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra, kiállítási szolgáltatások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szolgáltatások [étel és italszolgáltatás], vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03218

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  Kozák Péter, Budapest (HU)

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

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

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

 információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése.

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

 adatbázisok frissítése.

  44    Genealógiai kutatás és szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03324

 ( 220 ) 2016.10.20.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 lakberendezéshez.

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

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

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

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

 textildekorációs árucikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03328

 ( 220 ) 2016.10.20.

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

  
( 546 )

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

  31    Vágott virágok.

  35    Ajándéktárgyak és virágok kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 03331

 ( 220 ) 2016.10.20.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 16 03365

 ( 220 ) 2016.10.25.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 03366

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Fábián Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 03368

 ( 220 ) 2016.10.25.

 ( 731 )  Barra Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 kommunikációs képességmérő rendszerrel.

  41    Nevelés; szakmai képzés kommunikációs képességmérő rendszerrel.

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

 és kutató szolgáltatások; kommunikációs képességmérés.

 ( 210 ) M 16 03373

 ( 220 ) 2016.10.25.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 kulcstartók műbőrből; ékszerek; jelvények nemesfémből.

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

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

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

  41    Szórakoztatás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

  43    Vendéglátás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03374

 ( 220 ) 2016.10.25.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fidel's

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

 kulcstartók műbőrből; ékszerek; jelvények nemesfémből.

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

 poszterek; söralátétek papírból.

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

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

  41    Szórakoztatás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

  43    Vendéglátás és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03451

 ( 220 ) 2016.11.03.

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

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 ) Revita

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

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

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

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

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

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

 reklámozás és/vagy hirdetés mobiltelefon alkalmazásokon keresztül.

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

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

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

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

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

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

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

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

számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási

ügyletek adminisztrációja; biztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, biztosítással

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

kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás, megtakarításhoz

kapcsolódó információnyújtás, nyugdíjra vonatkozó információnyújtás és megtakarítás, egészségügyi

szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység, egészségmegőrzési tervek,

csoportos biztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

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

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

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

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

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 03474

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Koháry Géza, Csengőd (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03480

 ( 220 ) 2016.09.16.

 ( 731 )  Butophil Kft., Budajenő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 03509

 ( 220 ) 2016.11.09.

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

 ( 740 )  dr. Kürti Júlia, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 03533

 ( 220 ) 2016.11.10.

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

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 ) Sziklakórház Múzeum

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03535

 ( 220 ) 2016.11.10.

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

 ( 740 )  Tatai Gábor, Budapest

 ( 541 ) sziklakorhaz.hu

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03555

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03557

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Olbert Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ok2

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  220.313

 ( 151 )  2017.01.16.

 ( 210 )  M 16 03033

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOTAL

 ( 511 )  5    Növényvédő szerek.

 ( 111 )  220.314

 ( 151 )  2017.01.16.

 ( 210 )  M 16 03258

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  Németh Péter, Telki (HU)

 Zsiga Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevesi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények

és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 16 01367

 ( 220 ) 2016.04.21.

 ( 731 )  dr. Szűcs Ákos Imre, Budajenő (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Vitalma

 ( 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 szereplővalamennyi áru),

 kivéve gyógyszerészeti készítmények fogászati felhasználásra, fogrögzítő anyagok és fogászati viasz.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 1. szám, 2017.01.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M50



 ( 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)
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 ( 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
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 ( 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.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 1. szám, 2017.01.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M85



 ( 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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 15 01315

 ( 220 ) 2015.05.15.

 ( 731 )  Smilepaper.hu Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton termékek, csomagolóanyagok, háztartási és higiéniai papírtermékek, kéztörlők,

 papírzsebkendők, toalett papírok; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek.

 ( 210 ) M 15 03059

 ( 220 ) 2015.11.10.

 ( 731 )  Tamási Ákos Csaba, Nagyfüged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; dezodorok; tusfürdők.

  14    Gyűrűk; nemesfémből készült gyűrűk; medalion, medál; karkötők, karperecek.

 25    Női felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női lábbelik; női kosztümök;

férfiruházat; bőröv; női alkalmi ruhák; nadrágok; szoknyák; zoknik; alsónadrágok, bugyik; nyakkendők;

 öltönyök; harisnyák; farmerruházat; farmernadrágok;sapkák.

 ( 210 ) M 16 00092

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Red Premier

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 16 00094

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.
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  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 16 00095

 ( 220 ) 2016.01.12.

 ( 731 )  Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Red Mozi

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 16 00338

 ( 220 ) 2016.02.08.

 ( 731 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) TERRAPOT

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 150.003

 ( 210 ) M 96 01252

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 150.004

 ( 210 ) M 96 01253

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 150.005

 ( 210 ) M 96 01256

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 150.006

 ( 210 ) M 96 01258

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 150.027

 ( 210 ) M 96 01322

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 150.375

 ( 210 ) M 96 01034

 ( 180 ) 2016.04.03.

 ( 111 ) 150.772

 ( 210 ) M 96 01243

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 152.058

 ( 210 ) M 96 01235

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 152.386

 ( 210 ) M 96 01180

 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 152.387

 ( 210 ) M 96 01181

 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 152.388

 ( 210 ) M 96 01182

 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 152.407

 ( 210 ) M 96 01179
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 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 152.669

 ( 210 ) M 96 01356

 ( 180 ) 2016.04.30.

 ( 111 ) 152.809

 ( 210 ) M 96 01306

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 152.810

 ( 210 ) M 96 01305

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 153.096

 ( 210 ) M 96 01214

 ( 180 ) 2016.04.23.

 ( 111 ) 153.125

 ( 210 ) M 96 01084

 ( 180 ) 2016.04.09.

 ( 111 ) 153.886

 ( 210 ) M 96 01056

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 154.760

 ( 210 ) M 96 01171

 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 186.370

 ( 210 ) M 06 01181

 ( 180 ) 2016.04.05.

 ( 111 ) 186.371

 ( 210 ) M 06 01187

 ( 180 ) 2016.04.05.

 ( 111 ) 186.420

 ( 210 ) M 06 01132

 ( 180 ) 2016.04.03.

 ( 111 ) 186.436

 ( 210 ) M 06 01457

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 186.495

 ( 210 ) M 06 01197

 ( 180 ) 2016.04.06.

 ( 111 ) 186.496
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 ( 210 ) M 06 01198

 ( 180 ) 2016.04.06.

 ( 111 ) 186.498

 ( 210 ) M 06 01200

 ( 180 ) 2016.04.06.

 ( 111 ) 186.499

 ( 210 ) M 06 01201

 ( 180 ) 2016.04.06.

 ( 111 ) 186.848

 ( 210 ) M 06 01440

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 188.856

 ( 210 ) M 06 01086

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 189.157

 ( 210 ) M 06 01258

 ( 180 ) 2016.04.11.

 ( 111 ) 189.158

 ( 210 ) M 06 01259

 ( 180 ) 2016.04.11.

 ( 111 ) 189.163

 ( 210 ) M 06 01252

 ( 180 ) 2016.04.11.

 ( 111 ) 189.164

 ( 210 ) M 06 01248

 ( 180 ) 2016.04.11.

 ( 111 ) 189.166

 ( 210 ) M 06 01411

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.167

 ( 210 ) M 06 01410

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.168

 ( 210 ) M 06 01421

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.169

 ( 210 ) M 06 01253

 ( 180 ) 2016.04.11.
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 ( 111 ) 189.172

 ( 210 ) M 06 01241

 ( 180 ) 2016.04.11.

 ( 111 ) 189.327

 ( 210 ) M 06 01386

 ( 180 ) 2016.04.21.

 ( 111 ) 189.329

 ( 210 ) M 06 01384

 ( 180 ) 2016.04.21.

 ( 111 ) 189.330

 ( 210 ) M 06 01383

 ( 180 ) 2016.04.21.

 ( 111 ) 189.332

 ( 210 ) M 06 01224

 ( 180 ) 2016.04.07.

 ( 111 ) 189.333

 ( 210 ) M 06 01219

 ( 180 ) 2016.04.07.

 ( 111 ) 189.343

 ( 210 ) M 06 01177

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 189.345

 ( 210 ) M 06 01350

 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 189.346

 ( 210 ) M 06 01171

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 189.351

 ( 210 ) M 06 01352

 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 189.352

 ( 210 ) M 06 01166

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 189.354

 ( 210 ) M 06 01175

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 189.376

 ( 210 ) M 06 01172

 ( 180 ) 2016.04.04.
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 ( 111 ) 189.383

 ( 210 ) M 06 01173

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 189.422

 ( 210 ) M 06 01437

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.430

 ( 210 ) M 06 01427

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.432

 ( 210 ) M 06 01426

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.435

 ( 210 ) M 06 01414

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.436

 ( 210 ) M 06 01265

 ( 180 ) 2016.04.11.

 ( 111 ) 189.443

 ( 210 ) M 06 01424

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.444

 ( 210 ) M 06 01436

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.445

 ( 210 ) M 06 01433

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.446

 ( 210 ) M 06 01432

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.447

 ( 210 ) M 06 01430

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 189.461

 ( 210 ) M 06 01205

 ( 180 ) 2016.04.06.

 ( 111 ) 189.463

 ( 210 ) M 06 01370
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 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 189.464

 ( 210 ) M 06 01373

 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 189.465

 ( 210 ) M 06 01376

 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 189.466

 ( 210 ) M 06 01377

 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 189.467

 ( 210 ) M 06 01379

 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 190.164

 ( 210 ) M 06 01295

 ( 180 ) 2016.04.13.

 ( 111 ) 190.166

 ( 210 ) M 06 01456

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.167

 ( 210 ) M 06 01458

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.168

 ( 210 ) M 06 01459

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.170

 ( 210 ) M 06 01464

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.172

 ( 210 ) M 06 01467

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.174

 ( 210 ) M 06 01469

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.176

 ( 210 ) M 06 01472

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.177

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 1. szám, 2017.01.16.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M102



 ( 210 ) M 06 01473

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.179

 ( 210 ) M 06 01475

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.180

 ( 210 ) M 06 01476

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.181

 ( 210 ) M 06 01477

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.183

 ( 210 ) M 06 01479

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.184

 ( 210 ) M 06 01480

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.185

 ( 210 ) M 06 01482

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.263

 ( 210 ) M 06 01354

 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 190.286

 ( 210 ) M 06 01375

 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 190.336

 ( 210 ) M 06 01438

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.337

 ( 210 ) M 06 01445

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.338

 ( 210 ) M 06 01446

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.339

 ( 210 ) M 06 01453

 ( 180 ) 2016.04.26.
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 ( 111 ) 190.340

 ( 210 ) M 06 01451

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.348

 ( 210 ) M 06 01269

 ( 180 ) 2016.04.12.

 ( 111 ) 190.349

 ( 210 ) M 06 01281

 ( 180 ) 2016.04.12.

 ( 111 ) 190.350

 ( 210 ) M 06 01441

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.352

 ( 210 ) M 06 01448

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.353

 ( 210 ) M 06 01449

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.354

 ( 210 ) M 06 01450

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.355

 ( 210 ) M 06 01452

 ( 180 ) 2016.04.26.

 ( 111 ) 190.423

 ( 210 ) M 06 01273

 ( 180 ) 2016.04.12.

 ( 111 ) 190.451

 ( 210 ) M 06 01460

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.480

 ( 210 ) M 06 01461

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.481

 ( 210 ) M 06 01465

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 190.482

 ( 210 ) M 06 01294

 ( 180 ) 2016.04.13.
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 ( 111 ) 190.483

 ( 210 ) M 06 01293

 ( 180 ) 2016.04.13.

 ( 111 ) 190.484

 ( 210 ) M 06 01292

 ( 180 ) 2016.04.13.

 ( 111 ) 190.586

 ( 210 ) M 06 01396

 ( 180 ) 2016.04.24.

 ( 111 ) 190.609

 ( 210 ) M 06 01355

 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 190.681

 ( 210 ) M 06 01135

 ( 180 ) 2016.04.03.

 ( 111 ) 190.682

 ( 210 ) M 06 01143

 ( 180 ) 2016.04.03.

 ( 111 ) 190.684

 ( 210 ) M 06 01492

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 190.687

 ( 210 ) M 06 01493

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 190.977

 ( 210 ) M 06 01491

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 190.980

 ( 210 ) M 06 01487

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 190.988

 ( 210 ) M 06 01496

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 190.996

 ( 210 ) M 06 01488

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 191.246

 ( 210 ) M 06 01336
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 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 191.327

 ( 210 ) M 06 01358

 ( 180 ) 2016.04.19.

 ( 111 ) 191.380

 ( 210 ) M 06 01392

 ( 180 ) 2016.04.24.

 ( 111 ) 191.479

 ( 210 ) M 06 01134

 ( 180 ) 2016.04.03.

 ( 111 ) 191.485

 ( 210 ) M 06 01486

 ( 180 ) 2016.04.28.

 ( 111 ) 191.648

 ( 210 ) M 06 01463

 ( 180 ) 2016.04.27.

 ( 111 ) 191.807

 ( 210 ) M 06 01331

 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 191.816

 ( 210 ) M 06 01343

 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 191.843

 ( 210 ) M 06 01394

 ( 180 ) 2016.04.24.

 ( 111 ) 192.837

 ( 210 ) M 06 01419

 ( 180 ) 2016.04.25.

 ( 111 ) 194.315

 ( 210 ) M 06 01266

 ( 180 ) 2016.04.12.

 ( 111 ) 198.412

 ( 210 ) M 06 01335

 ( 180 ) 2016.04.18.

 ( 111 ) 198.637

 ( 210 ) M 06 01372

 ( 180 ) 2016.04.20.

 ( 111 ) 200.757
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 ( 210 ) M 07 01555

 ( 180 ) 2016.04.01.

A rovat 127 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 216.523

 ( 732 ) Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.280

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  118.344

 ( 732 )  TIME INC. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), New York, NY (US)

 ( 111 )  118.420

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York 10577-1444 (US)

 ( 111 )  118.646

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  118.655

 ( 732 )  Hanes IP Europe S.a.r.l., Bertrange (LU)

 ( 111 )  119.222

 ( 732 )  The H.D. Lee Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  126.394

 ( 732 )  Henkel Consumer Goods Inc., Scottsdale, Arizona (US)

 ( 111 )  126.467

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  143.678

 ( 732 )  Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bóly (HU)

 ( 111 )  143.679

 ( 732 )  Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bóly (HU)

 ( 111 )  143.680

 ( 732 )  Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bóly (HU)

 ( 111 )  146.387

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  149.048

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  150.836

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  151.066

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  151.202

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  151.382
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 ( 732 )  SAFRAN, Paris (FR)

 ( 111 )  151.398

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  151.399

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  151.471

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  151.496

 ( 732 )  Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

 ( 111 )  151.570

 ( 732 )  INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Armonk, New York állam (US)

 ( 111 )  151.966

 ( 732 )  Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

 ( 111 )  151.967

 ( 732 )  Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

 ( 111 )  152.001

 ( 732 )  The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  152.588

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  153.015

 ( 732 )  Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 111 )  153.101

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.498

 ( 732 )  Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen (CH)

 ( 111 )  153.500

 ( 732 )  Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen (CH)

 ( 111 )  154.732

 ( 732 )  Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, Rio de Janeiro, RJ (BR)

 ( 111 )  155.515

 ( 732 )  Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation, Teaneck, New Jersey (US)

 ( 111 )  156.277

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.477

 ( 732 )  Woelm Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Heiligenhaus (DE)
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 ( 111 )  187.824

 ( 732 )  SEVER és TÁRSA Kis-és Nagykereskedelmi Kft., Mikolc (HU)

 ( 111 )  187.834

 ( 732 )  SEVER és TÁRSA Kis-és Nagykereskedelmi Kft., Mikolc (HU)

 ( 111 )  189.175

 ( 732 )  IKO Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.316

 ( 732 )  WPR ALFA Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.558

 ( 732 )  HEMBACH Kft., Polgárdi (HU)

 ( 111 )  190.730

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  191.140

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  191.312

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.392

 ( 732 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  191.415

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  191.598

 ( 732 )  SUPER 4 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.751

 ( 732 )  Millennial Brands LLC, San Ramon, California (US)

 ( 111 )  191.758

 ( 732 )  Millennial Brands LLC, San Ramon, California (US)

 ( 111 )  191.786

 ( 732 )  ELCON Electronic Control Automatizálási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.868

 ( 732 )  CLIFF KONYHÁK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pereszteg (HU)

 ( 111 )  191.950

 ( 732 )  Vibracoustic CV Airsprings GmbH, Hamburg (DE)

 ( 111 )  191.951

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
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 ( 111 )  191.955

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  192.120

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.534

 ( 732 )  Gallup, Inc., Omaha, Nebraska (US)

 ( 111 )  192.840

 ( 732 )  AGRIA PHARMATIKA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.872

 ( 732 )  HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  193.206

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  193.223

 ( 732 )  Szoják Balázs, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.542

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  193.551

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  194.391

 ( 732 )  Könyvmolyképző Kiadó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  194.445

 ( 732 )  Degenfeld Szőlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)

 ( 111 )  196.105

 ( 732 )  dr. Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.723

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  204.360

 ( 732 )  Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (DE)

 ( 111 )  215.712

 ( 732 )  Three-N-Products Private Limited, New Delhi (IN)

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  120.609

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  127.320

 ( 732 ) Criterion Catalysts & Technologies L.P.(Delaware állam törvényei szerint működő cég), Wilmington, Delaware

 (US)

 ( 111 )  131.637

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  134.608

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  147.610

 ( 732 )  DIAMOND FOODS,LLC, Stockton (US)

 ( 111 )  150.148

 ( 732 )  Active Brands AS, 0580 Oslo (NO)

 ( 111 )  154.661

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  154.662

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  156.439

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  158.171

 ( 732 )  SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  159.952

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  159.953

 ( 732 )  Wolverine Outdoors Inc., N.E. Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  169.674

 ( 732 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  191.415

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o. Sp.k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  200.593

 ( 732 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  200.594
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 ( 732 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  209.034

 ( 732 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  212.042

 ( 732 )  UBM Trade Zrt., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  216.801

 ( 732 )  Sláger Rádió Értékesítési Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.315

 ( 732 )  Sláger Rádió Értékesítési Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.601

 ( 732 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  151.202

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  187.730

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.553

 ( 732 )  STUDIO MODERNA SA, Lugano (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  191.140

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 111 )  191.642

 ( 732 )  ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.458

 ( 732 )  STUDIO MODERNA SA, Lugano (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.152

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.194
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 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.013

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.868

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.076

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.311

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.312

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.878

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  147.974

 ( 732 )  VÁRDA DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  151.202

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  153.012

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.440

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  187.730

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.553

 ( 732 )  STUDIO MODERNA SA, Lugano (CH)

 ( 111 )  190.632
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 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  191.140

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  191.277

 ( 732 )  Hankook Tire Co., Ltd., Gangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  191.278

 ( 732 )  Hankook Tire Co., Ltd., Gangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 111 )  191.642

 ( 732 )  ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.152

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.194

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.013

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.868

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.076

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.311

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.312

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.878

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  120.010

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.394

 ( 732 )  Henkel Consumer Goods Inc., Scottsdale, Arizona (US)

 ( 111 )  126.467

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)
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 ( 111 )  149.048

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  150.836

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  151.496

 ( 732 )  Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

 ( 111 )  151.966

 ( 732 )  Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

 ( 111 )  151.967

 ( 732 )  Fred Perry (Holdings) Limited, London (GB)

 ( 111 )  170.771

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  173.453

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  173.568

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.903

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  175.801

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  176.163

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  178.086

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  180.739

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  182.944

 ( 732 )  DePuy Synthes, Inc., Warsaw, Indiana (US)

 ( 111 )  190.029

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.316

 ( 732 )  WPR ALFA Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.720

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.844
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.140

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  193.119

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.558

 ( 732 )  Lukács László Mihály, Debrecen (HU)

 ( 111 )  193.998

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.999

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.006

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.119

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.391

 ( 732 )  Könyvmolyképző Kiadó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  194.530

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.105

 ( 732 )  dr. Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.229

 ( 732 )  Galajda Péter, Budakeszi (HU)

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 16 02354

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 02355

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 02482

 ( 731 )  WORLD EXPRESSION ENTERTAINMENT ZRT, Siófok (HU)

 ( 210 )  M 16 03099

 ( 731 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 15 03604

 ( 731 )  Klinger Dániel 34%, Budapest (HU)

 Klinger József 33%, Budapest (HU)

 Klinger Attila 33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 00147

 ( 731 )  Graymix Hungária Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Dudás Anita Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 16 01836

 ( 731 )  IIS Group Kft., Kistarcsa (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 00511

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Budapest

 SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 01754

 ( 731 )  Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület, Győr (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kiss-Kovács Orsolya ügyvéd, Mosonmagyaróvár

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 16 03476

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 03477

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 03478

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 03479

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  837.469

 ( 541 )  BIOSCALIN

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  969.362

  
( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.114.866

  

( 546 )

 ( 511 )  8-9, 16

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.163.171

 ( 541 )  SmartRack

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.247.641

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.310.158

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 37

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016
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 ( 111 )  1.310.773

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.310.817

  

( 546 )

 ( 511 )  4, 9, 35, 39

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.310.919

 ( 541 )  SanguiFLOW

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.048

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.049

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.055

  

( 546 )
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 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.057

  
( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.085

 ( 541 )  SunRub

 ( 511 )  1, 17, 40

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.103

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 12, 40, 42

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.106

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 12, 37

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.206

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.207

  

( 546 )

 ( 511 )  33
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 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.208

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.226

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.372

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.511

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.524

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.09.29.
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 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.551

 ( 541 )  CARI LENTOZZI

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.582

  ( 546 )

 ( 511 )  24, 37, 45

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.601

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.602

  
( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.687

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.693

 ( 541 )  AUTOXON

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.694

 ( 541 )  DALVOCANS

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.695
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 ( 541 )  RESELIGO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.750

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33, 43

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.921

 ( 541 )  STEELON

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.311.997

 ( 541 )  micros

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.09.29.

 ( 450 )  GAZ 38/2016

 ( 111 )  1.312.036

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 12, 37

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.064

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.119
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 ( 541 )  BIGHORN

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.198

 ( 541 )  COLOR PRO

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.239

 ( 541 )  X-ELIO

 ( 511 )  9, 11, 37, 39-40, 42

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.260

 ( 541 )  Estedent

 ( 511 )  3, 21

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.321

 ( 541 )  OSCAR

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.386

 ( 541 )  OUTPATH

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.443

  ( 546 )

 ( 511 )  7, 11-12

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.633

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016
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 ( 111 )  1.312.674

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 39

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.688

  

( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.742

  

( 546 )

 ( 511 )  29-33, 35, 39

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.745

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.754

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.779

 ( 541 )  SERKURO

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.800
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( 546 )

 ( 511 )  1, 16-17

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.841

 ( 541 )  GAVIA

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.892

 ( 541 )  Purité

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.910

 ( 541 )  BISOCTAL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.952

 ( 541 )  MINGLES

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.312.961

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.313.041
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  ( 546 )

 ( 511 )  7, 11, 18

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.313.067

 ( 541 )  PURAGYN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.313.087

  

( 546 )

 ( 511 )  44

 ( 580 )  2016.10.06.

 ( 450 )  GAZ 39/2016

 ( 111 )  1.313.102

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5-9, 11, 14, 16-17, 20-22, 24, 26-27

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.125

  

( 546 )

 ( 511 )  10-12, 18, 20-21, 24-25

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.140

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 20

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.202
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( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.224

 ( 541 )  VÉA

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.226

  
( 546 )

 ( 511 )  24

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.239

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.327

 ( 541 )  LuMee

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.328

 ( 541 )  LUMEE

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.398

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016
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 ( 111 )  1.313.405

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.579

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.589

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 28

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.601

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 41

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.617

  
( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.630

 ( 541 )  KONDROIN H RAPID

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016
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 ( 111 )  1.313.647

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25, 28

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.667

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 16, 39-40

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.677

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.714

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.795

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.891

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2016.10.13.
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 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.892

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.313.983

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.314.047

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 14, 16, 20-21, 25, 35-36, 42, 45

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.314.048

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 14, 16, 20-21, 25, 35-36, 42, 45

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016
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 ( 111 )  1.314.122

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 14, 18, 25, 35

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.314.138

 ( 541 )  FADO

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.314.195

 ( 541 )  PIANO TILES

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

 ( 111 )  1.314.250

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2016.10.13.

 ( 450 )  GAZ 40/2016

A rovat 89 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  853.504

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.298.405

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.517

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.526

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.527

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.595

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.617

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.623

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.634

 ( 151 )  2016.12.23.

 ( 111 )  1.298.922

 ( 151 )  2017.01.04.

 ( 111 )  1.298.925

 ( 151 )  2017.01.04.

 ( 111 )  1.298.926

 ( 151 )  2017.01.04.

 ( 111 )  1.298.927

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.298.992

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.298.993

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.299.025

 ( 151 )  2017.01.05.
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 ( 111 )  1.299.074

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.299.126

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.299.127

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 111 )  1.299.262

 ( 151 )  2017.01.05.

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 
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