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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 15 03486

 ( 220 ) 2015.11.23.

 ( 731 )  Traveljigsaw Limited, Manchester M2 3NQ (GB)

 ( 300 )  UK00003130087 2015.10.05. GB

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítási szolgáltatások nyújtása; utazási szolgáltatások nyújtása; autókölcsönzés; üdülés alatti közlekedés

megszervezése; gépjármű bérlés és lízing; utasszállító-, kereskedelmi (haszon)- és ipari járművek kölcsönzése és

lízingelése; autók, kerékpárok, motorok, lakóautók, kamionok, tehergépkocsik, furgonok, távolsági buszok,

autóbuszok, lakókocsik bérlése, lízingelése; járműfelszerelések és berendezések bérlése és lízingelése;

járműtartozékok, beleértve csomagtartók, autóülések, gyermek biztonsági ülések, utánfutók, csomagtartók,

kerékpártartók bérlése és lízingelése; személyszállítás megszervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

utazási helyfoglalások intézése; információszolgáltatás elektronikus formában, nevezetesen interaktív és online

információ szolgáltatás gépjármű lízingre és bérlésre, valamint utazási információkra vonatkozóan, továbbá

interaktív és online foglalás biztosítása gépjármű lízingre és bérlésre vonatkozóan; jegyfoglalási és jegyrendelési

szolgáltatások; nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint

járműkölcsönzés, beleértve nyaralások, utazások, túrák és tengeri hajóutak szervezése és/vagy foglalása, valamint

járműkölcsönzés interneten keresztül; helyfoglalás intézése és/vagy előzetes lefoglalása, beleértve helyfoglalás

intézése és/vagy előzetes lefoglalása interneten keresztül; utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási irodai

szolgáltatások interneten keresztül; az előzőekben említett valamennyi szolgáltatás, de nemcsak azokra korlátozva

elektronikus eszközökön, beleértve az internetet; a fentiekben említettekkel kapcsolatos konzultációs,

 tájékoztatási és információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00274

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Greguska Péter jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) TAKARÉKBANK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00280

 ( 220 ) 2016.02.01.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Greguska Péter jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) TAKARÉKSZÖVETKEZET

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00703

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Filléres szeszesital

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

 ( 210 ) M 16 00705

 ( 220 ) 2016.03.01.

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

 ( 541 ) Tanyasi szeszesital

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

 ( 210 ) M 16 00760

 ( 220 ) 2016.03.02.

 ( 731 ) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Dedinszky Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok, hátitáskák; féloldalas hátizsákok; oldaltáskák, tarisznyák; válltáskák, tarisznyák; bőröndök,

 kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőröndök, útitáskák [poggyász]; utazótáskák és bőröndök.

 22    Álcahálók radarhasználathoz; álcahálók vizuális célra; álcázó hálók; álcázó hálók; árnyékoló hálók; hálók

[nem fémből és nem azbesztből]; kerti hálók; hálók; kültéri árnyékolók textilből; légponyvák; ponyvák,

sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz;

függőágyak; anyagok ömlesztett szállítására szolgáló zsákok; anyagok ömlesztett tárolására szolgáló zsákok;

anyagok szállítására szolgáló zsákok; anyagok tárolására szolgáló zsákok; csomagoló zsákok textilanyagokból;

csomagoló anyagok [zsákok] ömlesztett áruk szállításához; csomagolózsákok ömlesztett anyagok szállítására;

hálós táskák/zsákok tároláshoz; matróztáskák; előtetők [ponyvatetők]; előtetők textilanyagokból; járműponyvák

[nem alakra szabott] járművekhez csatlakoztatható sátrak; kempingsátrak; kültéri textil árnyékolók, napellenzők;

nem méretre készített hajóvédő ponyvák; nem méretre készült védőtetők erőgépekhez; nem méretre szabott

 huzatok csónakokra és tengeri járművekre; álcázó ponyvák.

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

 ( 210 ) M 16 01140

 ( 220 ) 2016.04.04.

 ( 731 )  Benoit and Augusten Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BAKONY HÚS

 ( 511 )   29    Hús-hal-baromfi és vadhús, húskivonatok, tojások, tej és tejtermék, étkezési olajok, zsírok.

  35    Kereskedelmi ügyletek, húsipari termékek forgalmazása.
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 ( 210 ) M 16 01279

 ( 220 ) 2016.04.15.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01280

 ( 220 ) 2016.04.15.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUNGERŐ

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01798

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  dr. Clemens Zsófia, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) paleo-ketogén

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; humán- és állatgyógyászati tápszerek.

  16    Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

  35    Élelmiszerek kis- és nagykereskedelme; hús, hentesáruk és méz kis- és nagy kereskedelme.

 41    Szakmai képzés; oktatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

 szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; folyóiratkiadás; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; járóbeteg ellátás; fekvőbeteg ellátás; orvosi

 tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 01809

 ( 220 ) 2016.05.26.

 ( 731 )  Wörwarg Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) meggyogyulnek.blog.hu

 ( 511 )  5    Gyógyszerek; humán étrendkiegészítők.

  38    Kommunikáció online blogokon keresztül; internetes fórumok biztosítása.

  44    Egészséggel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás.

 ( 210 ) M 16 01913

 ( 220 ) 2016.06.06.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
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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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 01922

 ( 220 ) 2016.06.06.

 ( 731 )  Magyar Footgolf Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Szórólapok; reklámtáblák; papír alapú ajándéktárgyak; 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.

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

 ( 210 ) M 16 02381

 ( 220 ) 2016.07.19.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Re - Liptine

 ( 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 16 02488

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Valyuch Gyöngyi, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Vizkeleti Krisztián, Békéscsaba

  

( 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); csirkés

 szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek.

 ( 210 ) M 16 02489

 ( 220 ) 2016.07.28.

 ( 731 )  Thúry Péter, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Vizkeleti Krisztián, Békéscsaba

 ( 541 ) ALDIS

 ( 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.

 ( 210 ) M 16 02490

 ( 220 ) 2016.07.29.

 ( 731 )  Thúry Péter, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Vizkeleti Krisztián, Békéscsaba

 ( 541 ) CAMPIS

 ( 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.

 ( 210 ) M 16 02503

 ( 220 ) 2016.08.01.

 ( 731 )  Balogh Zoltán Barna, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Keresztúri Mónika Judit, Szombathely

 ( 541 ) BALOGH ÓRA-ÉKSZER

 ( 511 )   35    Óra, ékszer kis- és nagykereskedelme.

  37    Óra-, ékszer javítása, karbantartása.

  40    Óra-, ékszer készítése.

 ( 210 ) M 16 02509

 ( 220 ) 2016.08.01.

 ( 731 )  Günzer Normann 100%, Villány (HU)

 ( 740 )  Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Portugünzer

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 16 02553

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Nemes Erika, Miskolc (HU)

 Nemes Gyula, Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  32    Frissen facsart gyümölcslevek-zöldséglevek; smoothiek, detox ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és zöldséglevek; növényi tejek, alkoholmentes gyümölcslevek;

 gyógynövényes italok, aloé veras italok, alkoholmentes koktélok.

 ( 210 ) M 16 02570

 ( 220 ) 2016.08.04.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagó Emese, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információs ügynökség; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing;

 reklámanyagok terjesztése; reklámozás.

 ( 210 ) M 16 02573

 ( 220 ) 2016.08.08.

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

  ( 546 )

 ( 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) (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).

 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 02574

 ( 220 ) 2016.08.08.

 ( 731 )  InteresThingS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02577

 ( 220 ) 2016.08.09.

 ( 731 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 541 ) CORVO BIANCO

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02597

 ( 220 ) 2016.08.10.

 ( 731 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukorkaáruk.

 ( 210 ) M 16 02629

 ( 220 ) 2016.08.12.

 ( 731 )  Debreceni Péter, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt.

  43    Cukrászda és fagylaltozó; kávéházak.

 ( 210 ) M 16 02643

 ( 220 ) 2016.08.15.

 ( 731 )  Pálinka Nemzeti Tanács, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsigmond Attila, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Cseresznyepálinka, ágyas pálinkák, pálinkák, törkölypálinkák.

 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 02674

 ( 220 ) 2016.08.17.

 ( 731 )  Vigné Dékány Melinda 50%, Budapest (HU)

 Dékány Noémi 25%, Vecsés (HU)

 Vig Márton 25%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolás, doboz (bonbon csomagoló anyagok); abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek

csomagolásához; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; ecsetek;

 grafikai nyomatok; grafikus ábrázolás; könyvecskék, füzetek; műanyagfóliák; papír.

 30    Egységcsomag csokoládé otthon történő elkészítéséhez; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény;

bonbonok [cukorkák]; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé; csokoládé alapú

italok; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; gyümölcskocsonya,

zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; ízesítőszerek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital;

kandiscukor; karamellák [cukorkák]; keksz; kekszek; lepények (gyümölcsös); magas protein tartalmú

gabonaszeletek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemények; marcipán; mentabonbonok,

mentacukorkák; mézeskalács; müzliszeletek; palacsinták; pasztillák [cukrászáru]; piskóták; pralinék; pudingok;

rizssütemény; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapu); sós kekszek; sütemények; süteményekhez

való tészta; süteménypor; süteménytészta; szörbet [fagylalt]; tejsodó [vaniliás krém]; töltött cukorkák, fondan

[cukrászáru]; zabalapú ételek; csökkentett szénhidráttartalmú édességek; csokoládé; csokoládék; csokoládéital;

csokoládészirup; csokoládéfondük; csokoládékrémek; csokoládémassza; csokoládéöntetek; csokoládétojások;

csokoládéízesítők; csokoládébevonatok; csokoládékészítmények; csokoládétorták, csokoládés sütemények;

csokoládé öntetekhez; töltött csokoládé; forró csokoládé; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé pasztillák;

csokoládé szeletek; alkoholos csokoládé; csokoládé édességek; csokoládés szendvicskrémek; csokoládés

trüffelek; csokoládés marcipán; csokoládés kávé; csokoládés italporok; likőrös csokoládék; csokoládés kekszek;

csokoládés tortadara; töltött csokoládék; csokoládés sütemények; csokoládés édességek; csokoládés gofrik;

csokoládéízű édességek; csokoládépaszták, krémek; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládé ízesítésű italok;

csokoládé ízű bevonatok; csokoládé alapú töltelékek; csokoládé pralinék formájában; csokoládé bevonatú

diófélék; tölthető csokoládé kosárkák; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé-bevonatú diófélék;

csokoládés italok tejjel; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont

nugátszeletek; csokoládés édesipari termékek; pillecukorral töltött csokoládék; csokoládéból készült italok;

csokoládéból készült pralinék; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont perecek; csokoládédíszek

édesipari termékekre; banánnal ízesített csokoládés italkészítmények; mentával ízesített csokoládés

italkészítmények; csokoládés mousse-ok [habok]; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; édességek
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 (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek [nem gyógyhatású]; csokoládés fánk formájában.

 35    (Internetes) kiskereskedelem csokoládé készítő szettel; reklámozás, kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámozás; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; elektronikus kereskedelem; édesség készítésére alkalmas egységcsomag árusítása.

 ( 210 ) M 16 02711

 ( 220 ) 2016.08.23.

 ( 731 )  Sweeter Kft., Bátaszék (HU)

 ( 541 ) Sweeter handmade with love

 ( 511 ) 7    Adagolók [géprészek]; cukorgyártásban használt gépek; csomagológépek; csomagológépek [szállításhoz];

csomagzáró gépek ipari használatra; dagasztógépek, gyúrógépek; darálók háztartási használatra, nem kézi;

dobozok matricáknak [nyomdaipar]; dombornyomó gépek; elektronikus konyhai darálók; élelmiszergyártó gépek,

(elektromechanikus); gabonahántoló gépek; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyümölcsprések, elektromos,

háztartási használatra; habverők, elektromos, háztartási használatra; háztartási robotgépek, elektromos;

kenyérvágó gépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai gépek, elektromos;

malomipari gépek; mechanikusan működtetett, kézben tartható szerszámok; mixerek; morzsológépek; őrlőgépek;

őrlőgépek konyhai használatra, elektromos; rostálógépek, szitálógépek; tojáskeltető gépek; zúzógépek,

aprítógépek, törőgépek; 4 fás álló gázos sütő berendezés, szimpla otthoni; 8 fás álló gázos sütő berendezés,

szimpla ipari; 12 fás álló gázos sütő berendezés, dupla ipari; 4 fás álló elektromos sütő berendezés, otthoni; 8 fás

álló 220 V-os elektromos sütő berendezés, ipari; fás álló 380 V-os elektromos sütő berendezés, ipari; kelesztő

doboz elektromos; fa sütőfa; fém sütőhenger; pultmelegítő; dagasztógép; mérleg; fondant gép; csoki temperáló;

óriás palacsintasütő; gofri sütő; Corn Dog sütő; lángos sütő; Pop-Corn gép; vattacukor gép; kandírozó gép;

kukorica főző; rost lap; italautomata, hűtött italokra(limonádé); jéggép; jégkása gép; fagyi gép; botmixer; citrus

facsaró; turmix gép; szóda gép; gázzsámoly; italmelegentartó; forrócsoki készítő gép; rezsó; indukciós lap;

 kávégépek.

 30    Amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták; ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény,

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

aromás készítmények élelmezéshez; árpaliszt; bonbonok [cukorkák]; briós; burgonyaliszt; búzaliszt; cikória

[pótkávé]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék;

csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok

[cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér nyalókák [cukrászáru];

édesítőszerek, (természetes); élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; fagyasztott

joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;

gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési

használatra; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; jég (ehető); jeges tea;

jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó

tejesital; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz;

kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;

kukoricaliszt; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; malátás kekszek; mandulapép; mandulás

cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,

mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; nádcukor szirup;

palacsinták; pálmacukor; pasztillák [cukrászáru]; pattogatott kukorica; piskóták; pótkávé; pralinék; pudingok; sós

kekszek; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok

élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szörbet [fagylalt]; tápióka;
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tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tésztafélék; tésztaöntetek;

töltött cukorkák, fondan [cukrászáru]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; zabliszt; zabpehely; zsemlék;

 zsemlemorzsa; kürtőskalács instantmix por; palacsinta instantmix por; lángos instantmix por.

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

árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

eladási propaganda mások számára; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor

optimalizálása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; marketing; mások árui és szolgáltatásai

engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes

nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 16 02738

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; kereskedelmi- és reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetési tevékenységek

 számítógépes hálózaton keresztül; szponzorok felkutatása; üzleti információk; termékbemutatók szervezése.

 36    lngatlankezelés; ingatlan lízing; biztosítási alkusz- és ügynöki tevékenységek; hitelkártya szolgáltatások;

 ingatlanok bérlete.

 41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; sport és

 kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 02746

 ( 220 ) 2016.08.26.

 ( 731 )  Radányi Norbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók

 ( 541 ) BRTNDZ

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02759
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 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  IDEA BOX Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szóka Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

 ( 541 ) Sweet like Pécs

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

 ( 210 ) M 16 02760

 ( 220 ) 2016.08.30.

 ( 731 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Labdaadagoló gépek.

 35    Játékszerek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; játékszerek, testnevelési cikkek reklámozása és

 marketing tevékenységek; labdaadagoló gépek termék bemutatói és a kiállításai és vásárok szervezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális rendezvények szervezése; sport akadémiák

 üzemeltetése; labdajátékok tudásának képzése; sport edzőtábori szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02771

 ( 220 ) 2016.08.31.

 ( 731 )  Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eckert Ádám, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógépes terminálok banki célokra; számítógépes kommunikációs

 szoftverek.

 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).

 ( 210 ) M 16 02821

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Varga Vivien Dóra, Isaszeg (HU)

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

 ( 541 ) Bounty

 ( 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).

 ( 210 ) M 16 02825

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  Sipos Domokos, Biatorbágy (HU)
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( 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 - társadalomtudományi területen.

 ( 210 ) M 16 02834

 ( 220 ) 2016.09.05.

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

  

( 546 )

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

anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; oktatási kézikönyvek; nyomtatott

 útmutatók oktatási tevékenységekhez; nyomtatott útmutatók, szabályzatok.

 41    Akadémiák [oktatás]; sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények fenntartása; alkalmazottak,

dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára;

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

[edzés]; tornatanítás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; közfürdők [úszómedencék]; szakmai képzés, betanítás;

szakoktatás, szakmai képzés; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; sport- és kulturális

tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; oktatási vizsgáztatás; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; életmentési

 módszerek oktatása; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások.

 44    Közfürdőkkel kapcsolatos szolgáltatások személyes higiéniai célokra; közfürdő szolgáltatások; közfürdők

higiéniai célokra; közfürdők működtetése egészségügyi célokra; orvosi információs szolgáltatások; orvosi

kezelési szolgáltatások; szauna felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; szauna szolgáltatások;

 szaunák üzemeltetése; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02853

 ( 220 ) 2016.09.07.

 ( 731 )  Földesi Andrásné, Dunaszentgyörgy (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02864

 ( 220 ) 2016.09.08.

 ( 731 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények, kekszek; csokoládék; cukrászsütemények; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; sütemények;

 lepények; desszertek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok.

 ( 210 ) M 16 02867

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02890

 ( 220 ) 2016.09.09.

 ( 731 )  Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Dániel Ügyvédi Iroda, 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.

  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 02894

 ( 220 ) 2016.09.12.

 ( 731 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; gépkocsik; motorkerékpárok; kerékpárok; távirányítható járművek, nem játékszerek;

babakocsik; szánok [járművek] gépkocsi gumiabroncsok; légi járművek; vízi járművek; biztonsági

 gyermekülések gépjárművekbe; légszivattyúk [járműtartozékok].

 36    Biztosítási tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalokon

keresztül; műtárgyak értékbecslés; ingatlankezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; óvadék, kezesség; jótékonysági

 célú gyűjtések; vagyonkezelés; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett.

 37    Javítási tárgyú információk; útburkolás; úttisztítás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek

karbantartása és javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;

segítségnyújtás elromlott járművekhez; rozsdamentesítés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];

gumiabroncs-centírozás; mosodák; tűzriasztók felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és

 javítása; szivattyújavítás.

 ( 210 ) M 16 02895

 ( 220 ) 2016.09.12.

 ( 731 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; gépkocsik; motorkerékpárok; kerékpárok; távirányítható járművek, ne játékszerek;

babakocsik; szánok [járművek] gépkocsi gumiabroncsok; légi járművek; vízi járművek; biztonsági

 gyermekülések gépjárművekbe; légszivattyúk [járműtartozékok].

 36    Biztosítási tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalokon

keresztül; műtárgyak értékbecslés; ingatlankezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; óvadék, kezesség; jótékonysági

 célú gyűjtések; vagyonkezelés; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett.

 37    Javítási tárgyú információk; útburkolás; úttisztítás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek

karbantartása és javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;

segítségnyújtás elromlott járművekhez; rozsdamentesítés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];

gumiabroncs-centírozás; mosodák; tűzriasztók felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és

 javítása; szivattyújavítás.

 ( 210 ) M 16 02896

 ( 220 ) 2016.09.12.

 ( 731 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

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

 ( 541 ) DIDI

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; gépkocsik; motorkerékpárok; kerékpárok; távirányítható járművek, nem játékszerek;

babakocsik; szánok [járművek] gépkocsi gumiabroncsok; légi járművek; vízi járművek; biztonsági

 gyermekülések gépjárművekbe; légszivattyúk [járműtartozékok].

 36    Biztosítási tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalokon

keresztül; műtárgyak értékbecslés; ingatlankezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; óvadék, kezesség; jótékonysági
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 célú gyűjtések; vagyonkezelés; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett.

 37    Javítási tárgyú információk; útburkolás; úttisztítás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járművek

karbantartása és javítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás;

segítségnyújtás elromlott járművekhez; rozsdamentesítés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];

gumiabroncs-centírozás; mosodák; tűzriasztók felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és

 javítása; szivattyújavítás.

 39    Utazás és utasok szállítása; termékek csomagolása; taxi szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; navigációs

rendszerek bérbeadása; áruk raktározása; üzenet kézbesítés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; közlekedési

információs szolgáltatások; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; futárszolgálatok [üzenetek vagy

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

 42    Műszaki kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; csomagolástervezés;

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; elektronikus adattárolás; nem helyszíni biztonsági mentés; honlaptervezési

tanácsadás; szaftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; térképészet.

 45    Személyi testőrszolgálat; őrző-védő szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; online közösségi

 hálózatok szolgáltatásai; talált tárgyak visszaszolgáltatása; tűzoltókészülékek kölcsönzése; jogi kutatás.

 ( 210 ) M 16 02897

 ( 220 ) 2016.09.12.

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

 ( 740 )  Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02901

 ( 220 ) 2016.09.12.

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

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Budapest

 ( 541 ) Kezeket fel

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 02902
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 ( 220 ) 2016.09.12.

 ( 731 )  4Life Direct Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

  41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 02904

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)

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

 ( 541 ) CIB ONLINE HITELMAPPA

 ( 511 )  35    Reklámozás, üzleti management, üzleti igazgatás; irodai munkák; költségelemzés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; könyvelés; üzleti információk; fogyasztók

(kereskedelmi információk és tanácsadás fogyasztók részére-) [fogyasztói információs pontok]; marketing

szolgáltatások; gazdasági előrejelzés; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; kutatás számítógépes fájlokban mások részére; piackutatás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; üzleti menedzsment és üzleti menedzsment- és üzletszervezési konzultáció;

üzletszervezési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba

 való rendezése; számlakivonatok összeállítása; piaci tanulmányok; árverési szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat.

 36    Bankügyletek; biztosítás; pénzügyek; valutaügyletek; ingatlanügyek; bankügyletek; pénzügyi menedzsment;

pénzügyi elemzés; alkuszi/ügynöki tevékenység; pénzügyi tanácsadás; befektetési alapok; telebank

szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdeügynöki tevékenység; külföldi valuta

szolgáltatások, pénzváltó szolgáltatások; elszámolóházak (pénzügy); tőzsdei árfolyamjegyzés; gyűjtések

szervezése; bankkártya szolgáltatások; betétikártyaszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; pénzügyi

 szolgáltatások, értékelés (pénzügyi) [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; elektronikus tőkeátutalás.

 42    Számítógép-programozás, weboldalak készítése és karbantartása, számítógépes programozással kapcsolatos

tanácsadás, számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása, szoftvertelepítés, informatikai

rendszerek tervezése pénzügyi területekre, adatbiztonsági szolgáltatások, szoftverek fejlesztése biztonságos

hálózati műveletekhez, elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése, számítógépes biztonsággal

és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése, tanácsadó

szolgáltatások számítástechnikai biztonság területén, számítógépes szoftver kutatása, számítógépes szoftver

technikai támogató szolgáltatások, elektronikus adattárolás, számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás,

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás, pénzérme elemzési [hitelesítési] szolgáltatások,

internetes platform készítése, internetes információs platformokhoz használatos szoftverek programozása,

webportálok tervezése, online nem letölthető szoftver időleges használatának lehetővé tétele, adatfeldolgozáshoz

 kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 16 02920

 ( 220 ) 2016.09.14.

 ( 731 )  Etalon Zala Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Szűcs Róbert, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Varázsházikó

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

 klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 16 02933

 ( 220 ) 2016.09.15.

 ( 731 )  MESTER-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mesterházyné Balogh Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek; csomagolásra

 szolgáló műanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékben 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 02938

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Bogdán Tamás, Dunaújváros (HU)

 ( 541 ) Mosolygarancia

 ( 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).

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).

  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).

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02951
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 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Rajkai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FIT LIFE STORE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 16 02954

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Szőke Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Kandallók, látványkandallók.

  35    Reklám, marketing, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások kandallók, látványkandallók körében.

 ( 210 ) M 16 02957

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Túri László, Heineken Hungária Zrt., Sopron

 ( 541 ) Alma Tolvaj

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

 áru).

 ( 210 ) M 16 02962

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Micra-Metripond Kft., Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás és ügyletek.

 ( 210 ) M 16 02963

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  "LAVINA" Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Élelmiszeripari Kft., Paks (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemény.

 ( 210 ) M 16 02965

 ( 220 ) 2016.09.16.

 ( 731 )  Merlini David 100%, Budapest (HU)
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 ( 541 ) HOTEL HOUDINI

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

 ( 210 ) M 16 02969

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  SOLFEX PRO Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOFIX

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek. (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 02970

 ( 220 ) 2016.09.19.

 ( 731 )  Iványiné Hazay Tímea 100%, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 ) A te hangodat ismerem

 ( 511 )  41    Oktatási és tanítási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; oktatási anyagok

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 16 02986

 ( 220 ) 2016.09.20.

 ( 731 )  Bánszki Dávid, Újkígyós (HU)

 ( 740 )  Bak Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 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); kávé,

pótkávé, kávékapszulák, patronos kávé, kávéaromák, kávéeszenciák, kávéolajok, mokkakávéval ízesített

csokoládés italkészítmények, őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek, cukorral bevont kávészemek, kávé

alapú vagy ízesítésű fagylaltok, joghurt fagylaltok és szorbetek, kávé alapú italok, kávé alapú készítmények italok

 készítéséhez.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kávé és kávé alapú italok nagy- és kiskereskedelmi

 értékesítési szolgáltatásai.

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

valamennyi szolgáltatás); éttermi szolgáltatás, vendéglátás, éttermi, bár-, bisztró-, kávéházi, étkezdei és kávézási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 02988

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Santapark Oy, Rovaniemi (FI)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) Santapark
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 ( 511 )  41    Szórakoztatás; konferenciák, kiállítások és versenyek; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztatás színházi

előadások formájában; szórakoztatás víziparkok és szórakoztató központok formájában; táboroztatás;

szórakoztatás arkád szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; számítógépes

adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; szórakoztató szolgáltatások

szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási,

jegyértékesítő szolgáltatások; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; létesítmények biztosítása filmek,

show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez; mozi vagy színháztermi szolgáltatások;

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; filmszínházi előadások, filmbemutatók; mozi [filmvetítési]

lehetőségek biztosítása; filmszínházak; élő szórakoztatás, élő előadások; előadóművészek szolgáltatásai;

különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; szórakoztató bemutatók szervezése; kulturális

célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú show-k rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; gálák,

díszünnepélyek rendezése; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; helyiségek biztosítása

szórakoztatási célokra; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; szórakoztató parkok és vidámparkok;

szórakoztatás; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; vidámparkok; szabadidős rendezvények megszervezése; partik tervezése

[szórakoztatás]; szórakoztató létesítmények biztosítása; interneten keresztül használható elektronikus játékok és

vetélkedők biztosítása; bálok szervezése; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; partik tervezésével

kapcsolatos konzultáció; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); könnyed szórakoztató szolgáltatások;

kulturális és szórakoztató események szervezése; gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; üdülőközpontok

szórakoztatási szolgáltatásai; látogatható barlangok; zenés előadások szervezése; popzenei koncertek szervezése;

csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; kalandjátszóterek; tánc, zene és dráma előadások

tartása; vidámparki szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szabadidős létesítmények biztosítása; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények

biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szabadidős tevékenységek biztosítása; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában;

szórakoztatás; szórakoztató központok; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások vidámparki show-k

 formájában; vállalati rendezvények(szórakoztatás).

 ( 210 ) M 16 02989

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Blázek Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; dobozok bőrből

vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák; kofferek [kis utazóládák]; korbácsok, ostorok; kulcstokok; levéltárcák;

műbőr; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; sporttáskák; szerszámtáskák

bőrből(üresen); táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek bőráruk]; útitáskák; vadásztáskák

 [vadászkellékek].

  25    Kesztyűk [ruházat].

  35    Kereskedelmi ügyletek, különösen bőrből és bőrutánzatból készült termékek kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 02990
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 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Geoterm-Exact Kft., Bárna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; talajkondicionáló vegyi

termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; trágyák; alginit; humusz; kálium, foszfor, kén,

 kalcium sói, vassók, magnézium-szulfát, mangán-szulfát.

 35    Magyarországról származó mezőgazdasági adatgyűjtés; konzultáció talajművelési kérdésekben;

segítségnyújtás talaj tápanyagtartalmának optimalizálásához, makro-mezo-mikroelemekkel való megfelelő

ellátottságához; piaci tanulmányok, piackutatás; talajkondicionáló reklámanyagok előállítása, terjesztése;

önköltség-elemzés; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti információk adatbázisokba való rendezése, szerkesztése;

 áruminták terjesztése, hirdetési oldalak készítése.

 42    Magyarországról származó geológiai felderítések, kutatások; kertészet, kertművelés; tájkertész

szolgáltatások; mezőgazdasági szakmai tanácsadás, szakvélemények; biológiai kutatás; faiskolai szolgáltatás;

környezetvédelmi tanácsadás, minőség-ellenőrzés; trágyáknak és más mezőgazdasági vegyi anyagokat tartalmazó

termékeknek, célszerűen alginitnek, szétszórása; vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti szolgáltatások,

 kutatások.

 ( 210 ) M 16 02991

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Dr. Szendrő Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, tisztítógélek és ampullák kozmetikai célra, hajmosó

 szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 tapaszok, sejtregeneráló szérumok.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 16 02992

 ( 220 ) 2016.09.22.

 ( 731 )  Steiner Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft., Budaörs

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02993

 ( 220 ) 2016.09.22.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 02994

 ( 220 ) 2016.09.22.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03026

 ( 220 ) 2016.09.23.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halból készített ételek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal,

 tartósított; kaviár; rákok, folyami, nem élő; sózott hal.

  31    Halak, élő; halikra; rákok, folyami, élő; tenyészállat-állomány.

  42    Minőségellenőrzés, tanúsítás.

 ( 210 ) M 16 03048

 ( 220 ) 2016.09.27.

 ( 731 )  EDI-CO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Budapest

 ( 541 ) ELAMEN

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03049

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

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

 ( 541 ) DIDI

 ( 511 ) 9    Szoftverek [számítógépes programok], rögzített; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; szoftverek,

rögzített; lépésmérők, lépésszámlálók; érmével működő parkolóház kapuk; elakadásjelző háromszögek;

navigációs készülékek járművekbe [fedélzeti számítógépek]; műholdas navigációs készülékek; hordozható

médialejátszók; földmérő berendezések és eszközök;iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek];

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; fordulatszámmérők; oktatási készülékek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; teleszkópok; tüzoltókészülékek; fejvédőeszközök; betörésgátló

riasztókészülékek; napszemüvegek; akkumulátorok, elektromosság, elektromos akkumulátorok járművekhez;

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.
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 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetési- és reklámszolgáltatások számítógépes hálózatokon;

áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; üzleti információk; üzleti információk

szolgáltatása weboldalon; értékesítési promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; konzultáció személyzeti kérdésekben; adatkutatás számítógépes fájlokban; könyvelés;

 szponzorok felkutatása.

 ( 210 ) M 16 03050

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  Joó János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőrpórázok, hámok állatoknak, nyakhámok, nyakörvek állatoknak, pórázok bőrből, takarók állatoknak.

  25    Ruházati cikkek kutyáknak.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 16 03053

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "LA CAIXA", Barcelona (ES)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papíripari cikkek, beleértve a katalógusokat, almanachokat, szórólapokat és reklámkiadványokat; tanítási és

 oktatási anyagok (kivéve készülékek és berendezések).

 35    Non-profit szervezetek szolgáltatásai a társadalom perifériájára került emberek és a szegénységben élők

munkaerőpiaci beilleszkedésének és belépésének támogatására; hátrányos helyzetű emberek toborzását támogató

szolgáltatások annak érdekében, hogy képesek legyenek a társadalomba beilleszkedni; foglalkoztatási tanácsadás,

foglalkoztatási konzultáció és mediáció harmadik személyek részére, beleértve a személyzeti toborzás

ellenőrzését a társadalom perifériájára szorult emberek, valamint a szociális és munkaügyi nehézségekkel küzdő

emberek segítése érdekében; mediációs és segítségnyújtási szolgáltatások a fent említett szolgáltatások

támogatására a munkahelyi és szociális beilleszkedés területén; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások,

 konzultáció és segítségnyújtás szervezetek és vállalatok részére a fent említett célok támogatása érdekében.

 41    Oktatási és képzési tanfolyamok szervezése a társadalmi beilleszkedés és a munkaerőpiacra való belépés

területén a társadalom perifériájára került emberek és szegénységben élők részére; útmutató és képzési

tanfolyamok lebonyolítása a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéssel foglalkozó szakemberek részére;

eszmecserék és kollokviumok, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és tanfolyamok szervezése és

 lebonyolítása a társadalmi és munkahelyi beilleszkedés támogatása érdekében.

 ( 210 ) M 16 03054

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  LIBERTY CAFÉ Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Gőz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Éjszakai klubok.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglatóipar.

 ( 210 ) M 16 03055

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  ZONA Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Gőz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Éjszakai klubok.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglatóipar.

 ( 210 ) M 16 03057

 ( 220 ) 2016.09.26.

 ( 731 )  Tudomány Nyelviskola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), papír,

karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, fényképek, papíripari

 cikkek.

 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).

 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).

 ( 210 ) M 16 03058

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  Szalai Attila, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr.Nagy Mária, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok kozmetikai célokra.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03059

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  EDI-CO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Budapest

 ( 541 ) Bakony GASZT

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03060

 ( 220 ) 2016.09.28.

 ( 731 )  Agratravel Utazásszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Utazásszervezés.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 03065

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03066

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs
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( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03067

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Farkas Szabolcs, Újkígyós (HU)

 ( 541 ) KÖRÖS ARANYA

 ( 511 )   29    Hús, hal, baromfi, vadhús, húskészítmények, konzervek.

 ( 210 ) M 16 03069

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)

 ( 300 )  86971730 2016.11.04. US

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémlapokból készült falakat, mennyezetet, padló és ajtólapokat és ezek összeszereléséhez szükséges

fémtartozékokat tartalmazó fémpanel-rendszerek, amelyek adatközpontok és számítógépes termek

levegőhűtésének szabályozását szolgálják; fém kábeltálcák; előregyártott fémházak adatközpontokban történő

alkalmazásra; rétegelt lemez rendszerek fémből és szálakból vezetékek, kábeltálcák és szerkezeti acélok

 burkolására.

9    Riasztópanelek; erősítők; automatikus tranzitkapcsolók; elektromos kapcsolótáblák; akkumulátorok;

akkumulátor és szünetmentes elektromos áramellátást ellenőrző rendszerek, nevezetesen mikroproceszor alapú

hardverek és szoftverek a tartalék akkumulátorok és szünetmentes elektromos áramellátórendszerek állapotának

ellenőrzésére és vezérlésére; tartalék akkumulátoros áramellátó rendszerek; akkumulátortöltők; akkumulátor

állványok; számítógépes hardverek és perifériák számítógépek távoli eléréséhez és irányításához; számítógépes

hardverek és perifériák, nevezetesen, billentyűzet-videó-egér (KVM)és soros konzol kapcsolók; kondenzorok;

kondenzátorok; áramellátást ellenőrző eszközök; hűtőberendezések számítógépes hardverekhez és távközlési

felszerelésekhez; számítógépes hardver és szoftver adatközpontok infrastruktúrájának kialakításához és

kezeléséhez; adatközpontok és számítógépes termek irányítási rendszerei, amelyek elsősorban szünetmentes

tápegységeket, légkondicionálást és hőmérsékletet szabályzó elektronikus vezérlőket, légáramlás érzékelőket,

adatközpontok és számítógépes termek infrastruktúrális berendezésének ellenőrzésésére szolgáló szoftvereket

foglalnak magukban, valamint egy hűtőrendszert, amely elsősorban léghűtést szolgáló berendezést, párologtató

hűtőket, légkondicionáló egységeket, elektromos ventillátorokat, vízhűtő tornyokat és ehhez tartozó elektromos

ventilátor-vezérlőket, légkondicionálók vezérlőit és teljesítmény vezérlőket, különösen számítógépes hardver

berendezésekhez használt szekrényeket, továbbá számítógépes rendszerekhez használt állványokat, függönyöket,
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ajtókat és elválasztó paneleket tartalmaz, mindezeket egy egységként forgalmazva; adatközpont-figyelő és

-vezérlő rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek elektromos berendezések,

valamint adatközpontok, távközlési központok, számítógépes termek vagy elektromos berendezéseket tartalmazó

termek környezeti viszonyainak ellenőrzésére és szabályozására; elektromos szabályzókapcsolók; elektromos

áramátalkítók; elektromos áramfigyelő és szabályzó rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és

szoftverek az elektromos áramellátó rendszerek, hálózati kapcsolók, elektromos energiatárolók, elektromos

áramelosztó egységek, akkumulátor rendszerek és szünetmentes elektromos áramellátó rendszerek állapotának

figyelésére és irányítására; elektromos teljesítményvezérlő rendszerek, nevezetesen párhuzamos kapcsolók;

elektromos áramelosztó egységek; elektromos energiatárolók; elektromos hálózati kapcsolók; elektromos

vezérlők szerverállványokhoz és adatközpontok hűtőegységeihez; dobozok, szekrények, polcok és állványok

számítógépszerverekhez és elektromos berendezésekhez; ventillátortálcák távközlési eszközök hűtéséhez;

vezérlők tűzoltó szivattyúkhoz; hőfokszabályzó berendezések; klímaszabályzó- és hűtőrendszerek

telekommunikációs és adatkommunikációs berendezésekhez; inverterek; világítástechnikai ballasztok

(áramkorlátozó elemek); világításvezérlők; mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek hűtő és légkezelő

egységek ellenőzéséhez és vezérléséhez adatközpontokban és egyéb számítógépes és távközlési berendezésekben

történő felhasználásra; figyelőeszközök tűzoltószivattyúkhoz; áram kondicionálók; áram kondicionáló

berendezések; áramátalakító eszközök; áramátalakítók; áramelosztó egységek; áramosztók; tápegységek;

elektromos kapcsolók; áram-egyenirányítók; elektromos szabályzó berendezések; kommunikációs jelek

fáziseltolódás-szabályzói, elektronikus jelek fáziseltolódás-szabályzói; távkapcsolók elektromos

teljesítményszabályzókhoz; távvezérlők tápegységekhez; ellenőrző rendszerek szerverállványokhoz, nevezetesen

mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek szerverállványokban elhelyezett elektromos és elektronikus

berendezések állapotának ellenőrzéséhez; szerverállványok; integrált hűtőegységeket tartalmazó

szerverállványok; világító vagy mechanikus jelzőpanelek; szoftverek adatközpont infrastruktúrájának

kialakításához és kezeléséhez; vizsgálóberendezések nem orvosi célra,nevezetesen vizsgálóberendezések

akkumulátorokhoz; tranzitkapcsolók; transzformátorok; szünetmentes tápegységek; feszültségszabályzók;

 túlfeszültségvédő; túlfeszültség levezetők; feszültségmérők.

 11    Légkezelők adatközpontok hűtésére; hűtőegységek és -rendszerek szerverállványokhoz és

adaközpontokhoz; hűtőegységek számítógépekhez és számítógépes termekhez; légkondicionáló kondenzátorok

adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések hűtéséhez;

páramentesítők adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések

 hűtéséhez.

 37    Adatközpontok hűtőrendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; áramellátó, számítógépes és

kommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása; számítógépes termek légkondicionáló (CRAC)

rendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; akkumulátorok telepítése, karbantartása és javítása; elektromos

áramellátó rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; elektromos áramellátó rendszerek akkumulátorainak és

 üzemanyag celláinak telepítése, karbantartása és javítása.

 40    Hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak gyártása; számítógépes, kommunikációs és ipari

 berendezések tápegységeinek gyártása.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen tanórák, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása elektomos

áramellátó rendszerek és adaközpontok infrastruktúrális kezelése területén, és ezzel kapcsolatos képzési anyagok

 terjesztése.

 42    Légkondicionálási szolgáltatások, nevezetesen adatközpontok és számítógépes termek értékelésével,

karbantartásával és megelőző karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; akkumulátorok megfigyelése és

tesztelése; konzultációs szolgáltatások adatközpontok, számítógépes termek és egyéb kereskedelmi és ipari

létesítmények elektromos áramellátási rendszerei területén; hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak

tervezése és létesítése mások részére; mások részére történő tervezés az áramellátási, számítógépes és

kommunikációs projekttervek területén; villamosmérnöki szolgáltatások, nevezetesen elemzések, vizsgálatok,

tanulmányok, ajánlások és tervek készítése az elektromos berendezések és áramellátó rendszerek biztonságával,
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hatékonyságával,teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások áramellátási

megoldásokkal és adatközpontok berendezéseivel kapcsolatban; értékelések készítése adatközpontok és

kereskedelmi és ipari létesítmények áramellátó rendszereinek teljesítménye, megbízhatósága, karbantartása és

konfigurálása tekintetében; értékelések készítése adatközpontok hűtőrendszereinek teljesítménye,

megbízhatósága, karbantartása és konfigurálása tekintetében; elektromos berendezések, elektromos áramellátó

rendszerek működésének és használatának, valamint adatközpontok és számítógépes termek környezeti

 állapotának távfelügyelete; műszaki konzultáció az elektromos és tartalék áramellátási rendszerek területén.

 ( 210 ) M 16 03070

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)

 ( 300 )  86963818 2016.04.04. US

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

 ( 541 ) VERTIV

 ( 511 )  37    Adatközpontok hűtőrendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; áramellátó, számítógépes és

kommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása; számítógépes termek légkondicionáló (CRAC)

rendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; akkumulátorok telepítése, karbantartása és javítása; elektromos

áramellátó rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; elektromos áramellátó rendszerek akkumulátorainak és

 üzemanyag celláinak telepítése, karbantartása és javítása.

 40    Hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak gyártása; számítógépes, kommunikációs és ipari

 berendezések tápegységeinek gyártása.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen tanórák, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása elektomos

áramellátó rendszerek és adaközpontok infrastruktúrális kezelése területén, és ezzel kapcsolatos képzési anyagok

 terjesztése.

 42    Légkondicionálási szolgáltatások, nevezetesen adatközpontok és számítógépes termek értékelésével,

karbantartásával és megelőző karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; akkumulátorok megfigyelése és

tesztelése; konzultációs szolgáltatások adatközpontok, számítógépes termek és egyéb kereskedelmi és ipari

létesítmények elektromos áramellátási rendszerei területén; hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak

tervezése és létesítése mások részére; mások részére történő tervezés az áramellátási, számítógépes és

kommunikációs projekttervek területén; villamosmérnöki szolgáltatások, nevezetesen elemzések, vizsgálatok,

tanulmányok, ajánlások és tervek készítése az elektromos berendezések és áramellátó rendszerek biztonságával,

hatékonyságával,teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások áramellátási

megoldásokkal és adatközpontok berendezéseivel kapcsolatban; értékelések készítése adatközpontok és

kereskedelmi és ipari létesítmények áramellátó rendszereinek teljesítménye, megbízhatósága, karbantartása és

konfigurálása tekintetében; értékelések készítése adatközpontok hűtőrendszereinek teljesítménye,

megbízhatósága, karbantartása és konfigurálása tekintetében; elektromos berendezések, elektromos áramellátó

rendszerek működésének és használatának, valamint adatközpontok és számítógépes termek környezeti

 állapotának távfelügyelete; műszaki konzultáció az elektromos és tartalék áramellátási rendszerek területén.

 ( 210 ) M 16 03071

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)

 ( 300 )  86963808 2016.04.04. US

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémlapokból készült falakat, mennyezetet, padló és ajtólapokat és ezek összeszereléséhez szükséges

fémtartozékokat tartalmazó fémpanel-rendszerek, amelyek adatközpontok és számítógépes termek

levegőhűtésének szabályozását szolgálják; fém kábeltálcák; előregyártott fémházak adatközpontokban történő
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alkalmazásra; rétegelt lemez rendszerek fémből és szálakból vezetékek, kábeltálcák és szerkezeti acélok

 burkolására.

9    Riasztópanelek; erősítők; automatikus tranzitkapcsolók; elektromos kapcsolótáblák; akkumulátorok;

akkumulátor és szünetmentes elektromos áramellátást ellenőrző rendszerek, nevezetesen mikroproceszor alapú

hardverek és szoftverek a tartalék akkumulátorok és szünetmentes elektromos áramellátórendszerek állapotának

ellenőrzésére és vezérlésére; tartalék akkumulátoros áramellátó rendszerek; akkumulátortöltők; akkumulátor

állványok; számítógépes hardverek és perifériák számítógépek távoli eléréséhez és irányításához; számítógépes

hardverek és perifériák, nevezetesen, billentyűzet-videó-egér (KVM)és soros konzol kapcsolók; kondenzorok;

kondenzátorok; áramellátást ellenőrző eszközök; hűtőberendezések számítógépes hardverekhez és távközlési

felszerelésekhez; számítógépes hardver és szoftver adatközpontok infrastruktúrájának kialakításához és

kezeléséhez; adatközpontok és számítógépes termek irányítási rendszerei, amelyek elsősorban szünetmentes

tápegységeket, légkondicionálást és hőmérsékletet szabályzó elektronikus vezérlőket, légáramlás érzékelőket,

adatközpontok és számítógépes termek infrastruktúrális berendezésének ellenőrzésésére szolgáló szoftvereket

foglalnak magukban, valamint egy hűtőrendszert, amely elsősorban léghűtést szolgáló berendezést, párologtató

hűtőket, légkondicionáló egységeket, elektromos ventillátorokat, vízhűtő tornyokat és ehhez tartozó elektromos

ventilátor-vezérlőket, légkondicionálók vezérlőit és teljesítmény vezérlőket, különösen számítógépes hardver

berendezésekhez használt szekrényeket, továbbá számítógépes rendszerekhez használt állványokat, függönyöket,

ajtókat és elválasztó paneleket tartalmaz, mindezeket egy egységként forgalmazva; adatközpont-figyelő és

-vezérlő rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek elektromos berendezések,

valamint adatközpontok, távközlési központok, számítógépes termek vagy elektromos berendezéseket tartalmazó

termek környezeti viszonyainak ellenőrzésére és szabályozására; elektromos szabályzókapcsolók; elektromos

áramátalkítók; elektromos áramfigyelő és szabályzó rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és

szoftverek az elektromos áramellátó rendszerek, hálózati kapcsolók, elektromos energiatárolók, elektromos

áramelosztó egységek, akkumulátor rendszerek és szünetmentes elektromos áramellátó rendszerek állapotának

figyelésére és irányítására; elektromos teljesítményvezérlő rendszerek, nevezetesen párhuzamos kapcsolók;

elektromos áramelosztó egységek; elektromos energiatárolók; elektromos hálózati kapcsolók; elektromos

vezérlők szerverállványokhoz és adatközpontok hűtőegységeihez; dobozok, szekrények, polcok és állványok

számítógépszerverekhez és elektromos berendezésekhez; ventillátortálcák távközlési eszközök hűtéséhez;

vezérlők tűzoltó szivattyúkhoz; hőfokszabályzó berendezések; klímaszabályzó- és hűtőrendszerek

telekommunikációs és adatkommunikációs berendezésekhez; inverterek; világítástechnikai ballasztok

(áramkorlátozó elemek); világításvezérlők; mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek hűtő és légkezelő

egységek ellenőzéséhez és vezérléséhez adatközpontokban és egyéb számítógépes és távközlési berendezésekben

történő felhasználásra; figyelőeszközök tűzoltószivattyúkhoz; áram kondicionálók; áram kondicionáló

berendezések; áramátalakító eszközök; áramátalakítók; áramelosztó egységek; áramosztók; tápegységek;

elektromos kapcsolók; áram-egyenirányítók; elektromos szabályzó berendezések; kommunikációs jelek

fáziseltolódás-szabályzói, elektronikus jelek fáziseltolódás-szabályzói; távkapcsolók elektromos

teljesítményszabályzókhoz; távvezérlők tápegységekhez; ellenőrző rendszerek szerverállványokhoz, nevezetesen

mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek szerverállványokban elhelyezett elektromos és elektronikus

berendezések állapotának ellenőrzéséhez; szerverállványok; integrált hűtőegységeket tartalmazó

szerverállványok; világító vagy mechanikus jelzőpanelek; szoftverek adatközpont infrastruktúrájának

kialakításához és kezeléséhez; vizsgálóberendezések nem orvosi célra,nevezetesen vizsgálóberendezések

akkumulátorokhoz; tranzitkapcsolók; transzformátorok; szünetmentes tápegységek; feszültségszabályzók;

 túlfeszültségvédő; túlfeszültség levezetők; feszültségmérők.

 11    Légkezelők adatközpontok hűtésére; hűtőegységek és -rendszerek szerverállványokhoz és

adaközpontokhoz; hűtőegységek számítógépekhez és számítógépes termekhez; légkondicionáló kondenzátorok

adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések hűtéséhez;

páramentesítők adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések

 hűtéséhez.
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 ( 210 ) M 16 03072

 ( 220 ) 2016.09.29.

 ( 731 )  Vertiv Co. (A Delaware Corporation), Columbus, Ohio (US)

 ( 300 )  86972777 2016.04.12. US

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémlapokból készült falakat, mennyezetet, padló és ajtólapokat és ezek összeszereléséhez szükséges

fémtartozékokat tartalmazó fémpanel-rendszerek, amelyek adatközpontok és számítógépes termek

levegőhűtésének szabályozását szolgálják; fém kábeltálcák; előregyártott fémházak adatközpontokban történő

alkalmazásra; rétegelt lemez rendszerek fémből és szálakból vezetékek, kábeltálcák és szerkezeti acélok

 burkolására.

9    Riasztópanelek; erősítők; automatikus tranzitkapcsolók; elektromos kapcsolótáblák; akkumulátorok;

akkumulátor és szünetmentes elektromos áramellátást ellenőrző rendszerek, nevezetesen mikroproceszor alapú

hardverek és szoftverek a tartalék akkumulátorok és szünetmentes elektromos áramellátórendszerek állapotának

ellenőrzésére és vezérlésére; tartalék akkumulátoros áramellátó rendszerek; akkumulátortöltők; akkumulátor

állványok; számítógépes hardverek és perifériák számítógépek távoli eléréséhez és irányításához; számítógépes

hardverek és perifériák, nevezetesen, billentyűzet-videó-egér (KVM)és soros konzol kapcsolók; kondenzorok;

kondenzátorok; áramellátást ellenőrző eszközök; hűtőberendezések számítógépes hardverekhez és távközlési

felszerelésekhez; számítógépes hardver és szoftver adatközpontok infrastruktúrájának kialakításához és

kezeléséhez; adatközpontok és számítógépes termek irányítási rendszerei, amelyek elsősorban szünetmentes

tápegységeket, légkondicionálást és hőmérsékletet szabályzó elektronikus vezérlőket, légáramlás érzékelőket,

adatközpontok és számítógépes termek infrastruktúrális berendezésének ellenőrzésésére szolgáló szoftvereket

foglalnak magukban, valamint egy hűtőrendszert, amely elsősorban léghűtést szolgáló berendezést, párologtató

hűtőket, légkondicionáló egységeket, elektromos ventillátorokat, vízhűtő tornyokat és ehhez tartozó elektromos

ventilátor-vezérlőket, légkondicionálók vezérlőit és teljesítmény vezérlőket, különösen számítógépes hardver

berendezésekhez használt szekrényeket, továbbá számítógépes rendszerekhez használt állványokat, függönyöket,

ajtókat és elválasztó paneleket tartalmaz, mindezeket egy egységként forgalmazva; adatközpont-figyelő és

-vezérlő rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek elektromos berendezések,

valamint adatközpontok, távközlési központok, számítógépes termek vagy elektromos berendezéseket tartalmazó

termek környezeti viszonyainak ellenőrzésére és szabályozására; elektromos szabályzókapcsolók; elektromos

áramátalkítók; elektromos áramfigyelő és szabályzó rendszerek, nevezetesen mikroprocesszor alapú hardverek és

szoftverek az elektromos áramellátó rendszerek, hálózati kapcsolók, elektromos energiatárolók, elektromos

áramelosztó egységek, akkumulátor rendszerek és szünetmentes elektromos áramellátó rendszerek állapotának

figyelésére és irányítására; elektromos teljesítményvezérlő rendszerek, nevezetesen párhuzamos kapcsolók;

elektromos áramelosztó egységek; elektromos energiatárolók; elektromos hálózati kapcsolók; elektromos

vezérlők szerverállványokhoz és adatközpontok hűtőegységeihez; dobozok, szekrények, polcok és állványok

számítógépszerverekhez és elektromos berendezésekhez; ventillátortálcák távközlési eszközök hűtéséhez;

vezérlők tűzoltó szivattyúkhoz; hőfokszabályzó berendezések; klímaszabályzó- és hűtőrendszerek

telekommunikációs és adatkommunikációs berendezésekhez; inverterek; világítástechnikai ballasztok

(áramkorlátozó elemek); világításvezérlők; mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek hűtő és légkezelő

egységek ellenőzéséhez és vezérléséhez adatközpontokban és egyéb számítógépes és távközlési berendezésekben

történő felhasználásra; figyelőeszközök tűzoltószivattyúkhoz; áram kondicionálók; áram kondicionáló

berendezések; áramátalakító eszközök; áramátalakítók; áramelosztó egységek; áramosztók; tápegységek;

elektromos kapcsolók; áram-egyenirányítók; elektromos szabályzó berendezések; kommunikációs jelek

fáziseltolódás-szabályzói, elektronikus jelek fáziseltolódás-szabályzói; távkapcsolók elektromos

teljesítményszabályzókhoz; távvezérlők tápegységekhez; ellenőrző rendszerek szerverállványokhoz, nevezetesen

mikroprocesszor alapú hardverek és szoftverek szerverállványokban elhelyezett elektromos és elektronikus
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berendezések állapotának ellenőrzéséhez; szerverállványok; integrált hűtőegységeket tartalmazó

szerverállványok; világító vagy mechanikus jelzőpanelek; szoftverek adatközpont infrastruktúrájának

kialakításához és kezeléséhez; vizsgálóberendezések nem orvosi célra,nevezetesen vizsgálóberendezések

akkumulátorokhoz; tranzitkapcsolók; transzformátorok; szünetmentes tápegységek; feszültségszabályzók;

 túlfeszültségvédő; túlfeszültség levezetők; feszültségmérők.

 11    Légkezelők adatközpontok hűtésére; hűtőegységek és -rendszerek szerverállványokhoz és

adaközpontokhoz; hűtőegységek számítógépekhez és számítógépes termekhez; légkondicionáló kondenzátorok

adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések hűtéséhez;

páramentesítők adatközpontok, számítógépes termek és egyéb számítógépes és elektronikai berendezések

 hűtéséhez.

 37    Adatközpontok hűtőrendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; áramellátó, számítógépes és

kommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása; számítógépes termek légkondicionáló (CRAC)

rendszereinek telepítése, karbantartása és javítása; akkumulátorok telepítése, karbantartása és javítása; elektromos

áramellátó rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; elektromos áramellátó rendszerek akkumulátorainak és

 üzemanyag celláinak telepítése, karbantartása és javítása.

 40    Hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak gyártása; számítógépes, kommunikációs és ipari

 berendezések tápegységeinek gyártása.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen tanórák, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása elektomos

áramellátó rendszerek és adaközpontok infrastruktúrális kezelése területén, és ezzel kapcsolatos képzési anyagok

 terjesztése.

 42    Légkondicionálási szolgáltatások, nevezetesen adatközpontok és számítógépes termek értékelésével,

karbantartásával és megelőző karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; akkumulátorok megfigyelése és

tesztelése; konzultációs szolgáltatások adatközpontok, számítógépes termek és egyéb kereskedelmi és ipari

létesítmények elektromos áramellátási rendszerei területén; hálózati alkalmazások áramellátási megoldásainak

tervezése és létesítése mások részére; mások részére történő tervezés az áramellátási, számítógépes és

kommunikációs projekttervek területén; villamosmérnöki szolgáltatások, nevezetesen elemzések, vizsgálatok,

tanulmányok, ajánlások és tervek készítése az elektromos berendezések és áramellátó rendszerek biztonságával,

hatékonyságával,teljesítőképességével és megbízhatóságával kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások áramellátási

megoldásokkal és adatközpontok berendezéseivel kapcsolatban; értékelések készítése adatközpontok és

kereskedelmi és ipari létesítmények áramellátó rendszereinek teljesítménye, megbízhatósága, karbantartása és

konfigurálása tekintetében; értékelések készítése adatközpontok hűtőrendszereinek teljesítménye,

megbízhatósága, karbantartása és konfigurálása tekintetében; elektromos berendezések, elektromos áramellátó

rendszerek működésének és használatának, valamint adatközpontok és számítógépes termek környezeti

 állapotának távfelügyelete; műszaki konzultáció az elektromos és tartalék áramellátási rendszerek területén.

 ( 210 ) M 16 03075

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;

 jelek festése vagy javítása.

 ( 210 ) M 16 03076
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 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ABRONCS KERESKEDŐHÁZ

 ( 511 )  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;

 jelek festése vagy javítása.

 ( 210 ) M 16 03077

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) AKH

 ( 511 )  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;

 jelek festése vagy javítása.

 ( 210 ) M 16 03078

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik

karbantartása és javítása; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási tárgyú információk;

 jelek festése vagy javítása.

 ( 210 ) M 16 03085

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  ELŐRE VÍZISPORT Kft., Rakamaz (HU)

 ( 740 )  Tarnai Gábor, Rakamaz

 ( 541 ) Mikuláshajó

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 03088

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

 ( 541 ) Paddlerun

 ( 511 )   26    Felsőruházat, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.

 35    Reklámozás; marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

 forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 16 03089

 ( 220 ) 2016.09.30.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 3. szám, 2017.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M245



 ( 731 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

 ( 541 ) Panoráma Trail

 ( 511 )   26    Felsőruházat, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.

 35    Reklámozás; marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

 forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 16 03090

 ( 220 ) 2016.09.30.

 ( 731 )  Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, szórakoztatás, sport, bérlet-bérbeadási tevékenység, információgyújtás a sport területén, edzői

 szolgáltatások, sporttevékenység.

 ( 210 ) M 16 03116

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  Favorit Masters Kft., Göd (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi 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).

 ( 210 ) M 16 03118

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  ALL DOOR Ablakszerelő Kft., Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03119

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  Bődi Örs, Tápiószecső (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Kávéfőzőgépek, elektromos, kávéfőzők, elektromos, kávépörkölő készülékek.

  37    Javítás; javítás, szerelési szolgáltatások a 11-es áruosztályban szereplő termékekre.

 ( 210 ) M 16 03120

 ( 220 ) 2016.10.03.

 ( 731 )  Vanyus Emőke, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; sós kekszek; tortilla; kekszek; ropogós snackrudak; kenyérfélék; müzli;

 müzliszeletek; krékerek; chips.

 ( 210 ) M 16 03121

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

 ( 541 ) ZSEBREVALÓ

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 16 03122

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  JT International SA, Geneva (CH)

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

 ( 541 ) GLAMOUR SAPPHIRE

 ( 511 )  34    Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigarettadohány, 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 03123

 ( 220 ) 2016.10.04.

 ( 731 )  JT International SA, Geneva (CH)

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

 ( 541 ) BENSON & HEDGES SAPPHIRE

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

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba
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 tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.

 ( 210 ) M 16 03132

 ( 220 ) 2016.10.05.

 ( 731 )  Magyar Export-Import Bank Zrt., Budapest (HU)

 Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); kötvénykibocsátás.

 ( 210 ) M 16 03192

 ( 220 ) 2016.10.07.

 ( 731 )  Makeyouchef Kft., 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).

 ( 210 ) M 16 03193

 ( 220 ) 2016.10.06.

 ( 731 )  Jávor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) SKIBIZA

 ( 511 )   39    Szállítás, helyfoglalás.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, vetélkedők, versenyek szervezése,

konferenciák, kongresszusok, fesztiválok szervezése, kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése,

 helyfoglalás show-műsorokra.

  43    Bár szolgáltatások, vendéglátás, szállodai szolgáltatások, kempingezési lehetőség biztosítása.

 ( 210 ) M 16 03194

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  New White CarWash Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Autómosás, járműmosás, járművek karbantartása, járművek tisztítása.

 ( 210 ) M 16 03195
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 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  Balázs István, Nyíregyháza (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).

 ( 210 ) M 16 03196

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  Koszta Regina, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03198

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  Dexef Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mérő berendezések és felszerelések, adatfeldolgozó berendezések, adatfeldolgozó készülékek, számítógépes

szoftverek, mérőberendezések, mérőműszerek, oktatási készülékek, számítógépes szoftveralkalmazások,

 letölthető számítógép programok, [letölthető].

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás,oktatási tárgyú informaciók, továbbá a 9-es áruosztályba tartozó

 termékekkel kapcsolatos oktatás.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03199

 ( 220 ) 2016.10.07.

 ( 731 )  Wotania s.r.o., Mratin (CZ)

 ( 541 ) Radepur Baby

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő, bébiétel, tápszer, nyugtatók, altatószerek.

  35    Gyógyszerészeti- és gyógyászati készítmények kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 16 03200

 ( 220 ) 2016.10.07.

 ( 731 )  Majthényi Ilona, Balatonföldvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem

 tartoznak más osztályokba.

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

 29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 16 03202

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  SAFRAN Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 03206

 ( 220 ) 2016.10.09.

 ( 731 )  Hui Li Kft., Budapest (HU)

 Shao Ping Wu, Budapest (HU)

 Wei Lin Xie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Koloszár Péter, Budapest

 ( 541 ) Baby Li

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk.

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

 ( 210 ) M 16 03207

 ( 220 ) 2016.10.09.

 ( 731 )  Hui Li Kft., Budapest (HU)

 Shao Ping Wu, Budapest (HU)

 Wei Lin Xie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Koloszár Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk.

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

 ( 210 ) M 16 03208
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 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Greskovics István, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 03209

 ( 220 ) 2016.10.10.

 ( 731 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) BASKETGIRLS

 ( 511 )  16    Leány-, diák-, ifjúsági-, felnőtt- és a női kosárlabdázással összefüggő magyar és idegen nyelvű újságok és

könyvek készítése; papírból készült naptárak, tablók, plakátok, fotók, rendezvényi meghívók, meccsjegyek és

 reklámanyagok készítése.

 35    Sporteszközök és sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; leány és női kosárlabdázással

kapcsolatos meccsjegyek és versenyek jegyeinek értékesítése; sporteszközök és sportruházat reklámozása és

 marketing tevékenysége termék bemutatók szervezése.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03252

 ( 220 ) 2016.10.12.

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

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

 ( 541 ) OTP Business. A vállalkozások bankja.

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

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

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

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

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

 keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi ügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, interneten és távközlési hálózatokon keresztül nyújtott

 (telebank, internetbank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

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

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

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 16 03261

 ( 220 ) 2016.10.12.

 ( 731 )  Németh Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 03266

 ( 220 ) 2016.10.13.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor 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).

 ( 210 ) M 16 03267

 ( 220 ) 2016.10.13.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor 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).

 ( 210 ) M 16 03270

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Hamilton (BM)

 ( 740 )  FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) THE THINKING PERSON'S CRUISE

 ( 511 )  39    Személyek és áruk szállítása; hajóutazási szolgáltatások; tengeri hajóút szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen személyek és áruk szállítására vonatkozó foglalások megtétele és fogadása; körutak,

túrák lebonyolítására vonatkozó szolgáltatások; hajóutak szervezése; szállításra vonatkozó foglalási

szolgáltatások; hajóútra és hajóra vonatkozó foglalási szolgáltatások; kirándulások, túrák, társasutazások

 szervezése; tájékoztatás és tanácsadás az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez kapcsolódóan.

 41    Közösségi szórakoztató rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és oktatási

szolgáltatások élő táncos és zenei előadások vonatkozásában; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás;

szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen partik, bor- és ételkóstolók, versenyek, színpadi előadások, éjszakai

klubokban tartott előadások, revü és komédia előadások, valamint színházi művek és musicalek szervezése és

lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen kaszinójáték; oktatási szolgáltatások, nevezetesen

főzőtanfolyamok lebonyolítása, előadások és szemináriumok zene, színház, film, történelem, aktuális események

és nyelvek területén; játéktermi szolgáltatások; könyvtárak; az ügyfél igényei szerinti fedélzeti televíziós

műsorszolgáltatás; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és csoportos foglalkozások biztosítása

testedzés terén; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen eszközök biztosítása testedzés terén; kulturális és

 művészeti események szervezése és lebonyolítása; kulturális, illetve oktatási célú kiállítások szervezése.

 43    Étel és ital biztosítására irányuló szolgáltatások; ideiglenes szállások; szállodai szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodákra, éttermekre és ideiglenes szállásokra

vonatkozó foglalások megtétele; foglalási szolgáltatások szállodák, éttermek és ideiglenes szállások

vonatkozásában; ügynöki és tanácsadási szolgáltatások az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez

 kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 16 03271

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Hamilton (BM)

 ( 740 )  FALUDI WOLF THEISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THE THINKING MAN'S CRUISE

 ( 511 )  39    Személyek és áruk szállítása; hajóutazási szolgáltatások; tengeri hajóút szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen személyek és áruk szállítására vonatkozó foglalások megtétele és fogadása; körutak,

túrák lebonyolítására vonatkozó szolgáltatások; hajóutak szervezése; szállításra vonatkozó foglalási

szolgáltatások; hajóútra és hajóra vonatkozó foglalási szolgáltatások; kirándulások, túrák, társasutazások

 szervezése; tájékoztatás és tanácsadás az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez kapcsolódóan.

 41    Közösségi szórakoztató rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és oktatási

szolgáltatások élő táncos és zenei előadások vonatkozásában; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás;

szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen partik, bor- és ételkóstolók, versenyek, színpadi előadások, éjszakai

klubokban tartott előadások, revü és komédia előadások, valamint színházi művek és musicalek szervezése és

lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen kaszinójáték; oktatási szolgáltatások, nevezetesen

főzőtanfolyamok lebonyolítása, előadások és szemináriumok zene, színház, film, történelem, aktuális események

és nyelvek területén; játéktermi szolgáltatások; könyvtárak; az ügyfél igényei szerinti fedélzeti televíziós

műsorszolgáltatás; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és csoportos foglalkozások biztosítása

testedzés terén; egészségklub szolgáltatások, nevezetesen eszközök biztosítása testedzés terén; kulturális és

 művészeti események szervezése és lebonyolítása; kulturális, illetve oktatási célú kiállítások szervezése.

 43    Étel és ital biztosítására irányuló szolgáltatások; ideiglenes szállások; szállodai szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodákra, éttermekre és ideiglenes szállásokra

vonatkozó foglalások megtétele; foglalási szolgáltatások szállodák, éttermek és ideiglenes szállások

vonatkozásában; ügynöki és tanácsadási szolgáltatások az előbb említett szolgáltatások mindegyikéhez

 kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 16 03305

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 3. szám, 2017.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M253



 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  Hajórév Kft., Aszód (HU)

 ( 740 )  dr. Kürti Júlia, Budapest

 ( 541 ) Avalomedica

 ( 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).

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése; fordítói

szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai

újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés;

tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; állatok ápolása; állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyógyászati

berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése];

gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások;

közfürdők higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; masszázs; mesterséges

megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; optikusok szolgáltatásai; orvosi

klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára;

pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; vízművelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03339

 ( 220 ) 2016.10.21.

 ( 731 )  BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BELEPTIC

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek központi idegrendszer kezelésére.

 ( 210 ) M 16 03352

 ( 220 ) 2016.10.24.

 ( 731 )  Special Effects Media Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, eladási propaganda mások számára,

hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, információk számítógépes adatbázisokba való
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rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára, keresőmotor optimalizálása, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részér, pay Per Click (PPC} hirdetés, reklámfilmek

előállítása, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák

 összeállítása, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, online, nem letölthető videók biztosítása, szórakoztatás.

  42    Elektronikus adattárolás.

 ( 210 ) M 16 03423

 ( 220 ) 2016.10.27.

 ( 731 )  Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROGERS

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); tankönyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás, tanítás; könyvkiadás;

 tankönyvek kiadása.

 ( 210 ) M 16 03424

 ( 220 ) 2016.10.27.

 ( 731 )  Mohamed Aida, Budapest (HU)

 ( 541 ) AIDA NATURAL

 ( 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    Iszap fürdőkhöz; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; bio rovarirtó szerek háztartási használatra.

 35    Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások;

piperecikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03425

 ( 220 ) 2016.10.27.

 ( 731 )  MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Fiák István, Budapest

 ( 541 ) MELÓ-DIÁK

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  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 03430

 ( 220 ) 2016.10.28.

 ( 731 )  Arash Hosseini, Mashhad (IR)

 ( 740 )  Dr. Tekler Norbert ügyvéd, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 03481

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület, Gyula (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 35    Jótékonysági célú gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése;

 szórakoztató rendezvények révén történő jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek, gálák, díszünnepélyek

rendezése, koncertek szervezése, koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások, kulturális célú fesztiválok rendezése,

kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események

lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése, sportfoglalkozások

szervezése nyáritáborokhoz, sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, sportrendezvények, versenyek és

 sportbajnokságok szervezése; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03556

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) BÖRZE

 ( 511 )  29    Disznózsír, dzsemek, gyümölcs csipsz, gyümölcspép, hentesáruk, hús, húskonzervek, hús, tartósított,

joghurt, kolbász, kompótok, lekvár, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola, mogyorók, elkészített, padlizsánkrém,

paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek (gyümölcsalapú), sonka, sózott hal, sózott

hús, sültburgonya, chips, szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított, szezámolaj, tej, tejes italok, főként tejet

 tartalmazó, tejtermékek, tojások, vadhús, vaj, vajkrém, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény, bonbonok [cukorkák], chips [gabonakészítmény], cukorkaáruk, csokoládé,

csokoládé alapú italok, desszert mousse-ok [cukrászáru], ételízesítő [fűszer], fagylalt, jégkrém, fűszerek, ízesítők,

fűszerkeverék, gabonakészítmények, gyümölcskocsonya, zselé[cukrászáru], gyümölcsös sütemények/torták,

húslé, mártás, szaft, húspástétomok, kávé, kekszek, kenyér, marcipán, méz, mustár, palacsinták, paprika, őrölt

[ételízesítő], paradicsomszósz, piskóták, pralinék, pudingok, snack ételek (gabona alapú), sós kekszek,

sütemények, szendvicsek, tea, teaalapú italok, tésztafélék, tésztaöntetek, töltött cukorkák, fondan [cukrászáru],

 vanília [ízesítőszer], zsemlemorzsa.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 16 03560

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  MVSZ 2015 Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03562

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Mvsz 2015 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03567

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  PEARL ENTERPRISES Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  
( 546 )

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

szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;

egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; közlekedési bóják, közlekedési jelzőlámpák;

biztonsági készülékek közúti közlekedéshez; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; fényelemek; fény-

 vagy mechanikai jelzőkészülékek; jelzőlámpák; útjelzők, világító vagy mechanikus.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 16 03575

 ( 220 ) 2016.11.15.

 ( 731 )  Vasuta Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos üdítőitalok; bort és szénsavas vizet tartalmazó italkeverékek; bort tartalmazó italok [fröccsök];

 előre kikevert szeszes italok.

 ( 210 ) M 16 03622

 ( 220 ) 2016.11.18.

 ( 731 )  JEGYMESTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Béla 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 3. szám, 2017.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M257



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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03627

 ( 220 ) 2016.11.18.

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

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

 ( 541 ) Picasso

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek; trágyák.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 03631

 ( 220 ) 2016.11.18.

 ( 731 )  Dow Agrosciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) QUEEN

 ( 511 ) 5    Rovarirtó szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek); inszekticidek.

 ( 210 ) M 16 03638

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  Jin Xianwei, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 03639

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  Yin Xianwei, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 03679

 ( 220 ) 2016.11.23.

 ( 731 )  Poller Rolland, Bonyhád (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítő szerek kontaktlencsékhez, kontaktlencse tisztító készítmények.

9    Szemüvegek, szemüveg tokok, szemüveg zsinórok, optikai lencsék, optikai cikkek, napszemüvegek,

 szemüvegkeretek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03691

 ( 220 ) 2016.11.23.

 ( 731 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM

INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware

 Limited Liability Company), New York, NY (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hang-, videó- és adatrögzítő és reprodukáló készülékek hangok és/vagy adatok tárolására, rögzítésére,

továbbítására és reprodukálására; számítógépes szoftverek; számítógépes játékok; CDROM játékok; audio output

játékok; játékkazetták számítógépes videó játékokhoz és videó játékgépekhez; számítógépes játékkazetták;

számítógépes játékprogramok; számítógépes játék szalagok; audio- és videó felvételek; hanglemezek; lemezek;

mozi és fényképezőgéppel készült filmek; mozgóképes filmek és videoszalagok; MP3 lejátszók; digitális

kamerák; mobiltelefonok és mindenféle típusú vezeték nélküli telefonkészülékek és tartozékaik, beleértve

mobiltelefon előlapok; letölthető csengőhangok, zene, MP3 fájlok, grafikák, játékok és videó képek vezeték

nélküli mobil kommunikációs eszközökhöz; vezeték nélküli transzmissziós és mobil kommunikációs eszközök,

melyek lehetővé tesznek szavazást, valamint hang- és szöveges üzenetek fogadását más vezeték nélküli

kommunikációs eszközökkel; napszemüvegek/szemüvegek; képet és/vagy hangot tartalmazó mágneses

adathordozók; lézerlemezek; videolemezek, CD-lemezek; CDROM- ok; CDI-k; digitális sokoldalú lemezek

(DVD-k); szalagok; videokazetták; mozifilmeket, híreket, sport- és televíziós sorozatokat, dokumentumfilmeket,

játékvetélkedöket, animációkat, koncerteket és egyéb előadásokat tartalmazó kazetták, kártyák; memória

hordozók; interaktív CDlemezek és CD-ROM-ok; kazetták és CD-lemezek szállítására szolgáló tartók;

 számítógéppel használható interaktív elektronikus játékok.

 25    Fürdőruhák, úszódresszek;, fürdőköpenyek, köntösök; strandruházat; övek [ruházat]; rövidnadrágok, sortok;

dzsekik; kabátok; zoknik; lábbelik; bandana kendők; pulóverek; Halloween jelmezek; jelmezek; karakter

jelmezek; színpadi öltözékek; női ruhák; kesztyűk; tornanadrágok; fülvédők; nyakbavalók; pizsamák; nadrágok;

ingek; melegítő felsők; síruházat; hosszúnadrágok; napellenzők [fejfedők]; harisnyatartók, harisnyakötők; garbó

 nyakú felsők; alsóruházat; mellények; tornaruhák; fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dartsok és babák; felfújható játékok; plüss játék babák;

plüssjátékok; akciófigurák és azok tartozékai; CD-ROM-mal működő különálló videó játék berendezések,

különálló videó játék berendezések, különálló audio output játékgépek és táblajátékok; sportszerek, nevezetesen

golfütök, baseball labdák, futball labdák, lapát labdák, activity balls, gördeszkák; baseballütők;

 karácsonyfadíszek.

 35    Hirdetési és reklamszolgáltatások; hirdetési helyek értékesitése; hirdetési helyek értékesítése és bérlése

(mozi és televízió); reklámanyagok terjesztése; értekesitesi ösztönző rendszerek kialakítása, működtetése és

felügyelete; promóciós és közönségszolgálati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; filmszínházak és színházak megszerzésével, fejlesztésével és

 működtetésével kapcsolatos üzleti menedzsment szolgáltatások; társadalmi célú kampányok promóciója.

 41    Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőmüsoros szolgáltatás; animációs
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filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; mozifilm szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;

információszolgáltatás szórakoztatási szolgáltatásokról különböző felhasználóknak a világhálón, az Interneten

vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmüsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok,

játékműsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő zenei koncertek:

televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadóesemények szervezése;

szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása divattal és stílussal kapcsolatban; szórakoztatással

 kapcsolatos infonnációszolgáltatás a világhálón keresztül.

 ( 210 ) M 16 03949

 ( 220 ) 2016.12.16.

 ( 731 )  Cordia Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 04032

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 00054

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) livejasmin

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00108

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bonduelle Gold

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott csemegekukorica.

A rovat 144 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  220.552

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 04051

 ( 220 )  2016.12.23.

 ( 732 )  Terra Office Center 100 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Krisztina Palace

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

 reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámügynökségek; szabadtéri hirdetés.

 36    Ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák, ingatlanok bérlete; bútorok

karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések felszerelése és javítása;

elektromos berendezésekzavarmentesítése; építés; épületek tisztítása; felvonók felszerelése, javítása; gépek

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.

 37    Bútorok karbantartása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; épületek tisztítása; felvonók

felszerelése, javítása; gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és

 javítása.

 ( 111 )  220.553

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 03813

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

 ( 541 )  Elasticool

 ( 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 valamennyiáru).

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 szereplővalamennyi 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 valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  220.555

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 03263

 ( 220 )  2016.10.13.

 ( 732 )  Bally Holding Trust Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   19    Pécsről származó porcelán csempék.

 21    Pécsről (Magyarország) származó porcelánok; Pécsről (Magyarország) származó porcelándíszek; Pécsről

(Magyarország) származó porcelándobozok; Pécsről (Magyarország) származó porcelánszobrok; Pécsről

(Magyarország) származó porcelán tojások; Pécsről(Magyarország) származó porcelán mellszobrok; Pécsről

(Magyarország) származó porcelán emléktáblák; Pécsről (Magyarország) származó porcelán dísztáblák; Pécsről

(Magyarország) származó porcelán műtárgyak; Pécsről (Magyarország) származó szobrocskákporcelánból;

Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült díszszobrok; Pécsről (Magyarország) származó

porcelánáruk díszítő célokra; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült díszes modellek; Pécsről

(Magyarország) származóporcelánból készült díszes figurák; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból

készült díszes szobrocskák; Pécsről (Magyarország) származó porcelánból készült információs táblák; Pécsről

(Magyarország) származó művészeti tárgyak porcelánból; Pécsről(Magyarország) származó porcelán virágtartók;

Pécsről (Magyarország) származó porcelán díszcserepek; virágcserepek porcelánból; Pécsről (Magyarország)

származó porcelán kávéskészletek; Pécsről (Magyarország) származó porcelán tálcák; Pécsről(Magyarország)

származó porcelán bögrék; Pécsről (Magyarország) származó dekoratív porcelán; Pécsről (Magyarország)

származó porcelán dísztárgyak; Pécsről (Magyarország) származó porcelán tortadíszek; Pécsről (Magyarország)

 származó porcelánpoháralátétek, csészealjak.

  42    Pécsen (Magyarország)történő porcelántervezés.

 ( 111 )  220.556

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 03604

 ( 220 )  2016.11.15.

 ( 732 )  Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kincsem+ TUTI

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 16 01934

 ( 220 ) 2016.06.07.

 ( 731 )  GreenGo Car Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Michaletzky Bálint, Budapest

  

( 546 )

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

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

készülékek; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes

 szoftverek.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  39    Gépjárművekkel kapcsolatos carsharing (autómegosztó) és e-carsbaring szolgáltatások.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  220.419

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 00889

 ( 220 )  2016.03.16.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint 50%, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József 50%, Palotás (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGYAR KINCS

 ( 511 )  3    Magyarországról származó kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; kozmetikai krémek.

5    Magyarországról származó gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú

készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend

 kiegészítők emberek számára; diétás készítmények, bébiételek.

  30    Magyarországról származó teák; fűszerek; mártások; aromás készítmények élelmezéshez.

 ( 111 )  220.420

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01270

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  Aqua Mundi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  aqua mundi

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

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

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).

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

 ( 111 )  220.421

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01390

 ( 220 )  2016.04.25.

 ( 732 ) BFTK Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDAPEST CARD

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.422
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 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01527

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 )  Van kiút a fejfájás viharából

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitamin és étrendkiegészítők humán használatra.

 ( 111 )  220.423

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01657

 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  BJ KÁVÉ BÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jámbor & Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.424

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01655

 ( 220 )  2016.05.13.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 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 )  220.425

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01788

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Abidodo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.426

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01785

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  Tálos Gergő Imre, Győr (HU)

 Pottyondi Ákos, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.427

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01783

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.428

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01929

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  Géczi János József, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZIPAN

 ( 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, másolására 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.

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

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

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

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  220.429

 ( 151 )  2017.01.17.
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 ( 210 )  M 16 01930

 ( 220 )  2016.06.03.

 ( 732 )  An Man Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.430

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01935

 ( 220 )  2016.06.08.

 ( 732 )  Richter Flórián, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Cirkuszok.

 ( 111 )  220.431

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01937

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, egészségügyi cikkek,

mosó- és tisztítószerek, kozmetikumok, nem vényköteles gyógyszerek, egészségmegőrző készítmények,

kisméretű fémáruk, fém-, fa-, műanyag-, beton és kőfeldolgozó gépek, eszközök, és berendezések, építő, barkács-

és kertészeti eszközök, háztartási célokra szolgáló kellékek, gépek és eszközök, élelmiszerek és italok készítésére

alkalmas elektromos konyhai gépek, szórakoztató elektronikai cikkek, eszközök és készülékek, hang, kép és/vagy

más adatok hangrögzítésére, továbbítására és másolására szolgáló készülékek, számítógépek, távközlési
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berendezések, ortopédiai cikkek, világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető, vízellátó és szaniter

eszközök és berendezések, járművek, kerékpárok, hajók, kerékpárokhoz, gépjárművekhez, hajókhoz tartozó

alkatrészek, szerelvények és tartozékok, tűzijátékok, ékszerek, órák és időmérő eszközök, hangszerek, papíripari

cikkek, dísztárgyak, irodai kellékek, kézműves kellékek, cikkek, csomagolóeszközök, csomagoló-, tömítő és

dugaszoló, szigetelőanyagok, bőráruk, nevezetesen bőrből készült táskák, bőröndök, kézitáskák, hátizsákok,

mappák, irattáskák, aktatáskák, piperetáskák, neszesszerek, bőrtáskák és bőrtokok, bőrdobozok, bőr levéltárcák,

bőr bankkártyatartók, bőr erszények, pénztárcák, bőr utazókészletek, kulcstartók bőrből, személyre szabott

poggyászcímkék bőrből szíjak bőrből, bőrfonalak, bőrszíj csapok, bőr pórázok, bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrből

készült dobozok, tartályok, bőr nyeregáruk, lószerszámok, szíjak katonai felszerelésekhez, bőrdarabok

bútorhuzatokhoz, bőről készült táskák, zacskók, tasakok csomagolásra, utazási cikkek, esernyők, építőanyagok,

bútorok, állatkellékek, háztartásiés konyhai áruk, eszközök, konténerek, edények és evőeszközök, üveg-, porcelán

és agyagedények, textiláruk, háztartási textilek, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, rövidáruk, szőnyegek,nem a

teljes padlófelületet lefedő szőnyegek, padlóburkolatok, sportszerek, sporteszközökés játékok, karácsonyfadíszek,

állateledelek, növények és virágok, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek, gyújtókészülékek vonatkozásában;

 reklámozás, hirdetés magazinokban és interneten, eladási, értékesítési promóciók.

 ( 111 )  220.432

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01939

 ( 220 )  2016.06.08.

 ( 732 )  dr. Janits László, Budapest (HU)

 Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 pólók, tajcsi nadrág, jóga nadrág.

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

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ülőpárna, jóga szőnyeg.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); tajcsi, jóga, csikung oktatás, meditáció, légző gyakorlatok, fizikai

 jóga, női bölcsesség jóga, spirituális tanítások, megvilágosodás tanítások.

 ( 111 )  220.433

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01943

 ( 220 )  2016.06.08.

 ( 732 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

 ( 740 )  Gyenes Béla Attila, Izsák

 ( 541 )  Biczó Csárda- A hely ahol az álmok valóra válnak...
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 ( 511 )  35    Marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 41    Kulturális célú rendezvények szervezése; ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges

 rendezvényekhez; esküvői szórakoztatás megszervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); esküvői

 fogadások rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek].

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások

 megszervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  220.434

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 01945

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  Investment House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Doron Dymschiz, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.435

 ( 151 )  2017.01.17.

 ( 210 )  M 16 02071

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., Pánd (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Buli palackozva

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; borok; előkevert alkoholos italok, nem söralapú.

 ( 111 )  220.437

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 15 01635

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros (HU)

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

 ( 541 )  MONOSTORI ÍZEK

 ( 511 )  29    Lekvárok, dzsemek, kompótok, gyümölcs alapú zselék, almapüré, gyümölcspépek, birsalmasajt,

 gyümölcshéj, gyümölcscsipsz, szárított gyümölcsök, szárított zöldségek.

 30    Gyümölcsteák, herbateák, csokoládé-bevonatú diófélék, cukrászsütemények, péksütemények,

 aprósütemények, sós kekszek, gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, mézeskalács, méz, propolisz.

  32    Gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, gyümölcsszörpök.

 ( 111 )  220.438

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 15 02540

 ( 220 )  2015.09.18.
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 ( 732 )  dr. Deák Balázs, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Family Dental

 ( 511 )   10    Fogtechnikai laboratórium által előállított műfogak és fogpótlások.

 35    Fogászati ellátással kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászati és szájsebészeti járóbeteg szakorvosi

ellátás, beleértve az implantológiai szakellátást is; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  220.439

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 00259

 ( 220 )  2016.01.29.

 ( 732 )  Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Gajdos-Frank Katalin, Budaörs

 ( 541 )  BUDAÖRSI PASSIÓ

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyag, fényképek.

  25    Ruházati cikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.464

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01682

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Dagent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erdély területéről származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és

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

 30    Erdély területéről származó 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)

 35    Erdély területéről származó élelmiszeripari termékekkel, így különösen hús, hal-, baromfi- és vadhús;

húskivonatok; szárított és főzött gyümölcsökkel; lekvárokkal (dzsemekkel); péksüteményekkel és

cukrászsüteményekkel; mézzel; süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal és desszertekkel kapcsolatos eladás

ösztönzés; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység; franchise rendszerben történő értékesítés;

 világhálón történő online értékesítés.

 ( 111 )  220.465

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01685

 ( 220 )  2016.05.18.
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 ( 732 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 könyvkötészeti anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség; hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése; piackutatás;

plakáthirdetés; rádiós-, televíziós reklám; reklámújság; statisztikai tájékoztatás; áruminták-, reklámanyagok-,

 röpiratok-, prospektusok és nyomtatványok terjesztése.

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

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

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

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

 ( 111 )  220.466

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01814

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  SCORE-WELL Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan közvetítési szolgáltatás; ingatlan közvetítői hálózat működtetése; ingatlankezelés;

 ingatlanügynökségek.

 42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép - szoftver fenntartása;

szoftverek, mint szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; szoftverfejlesztés; online

 keresztértékesítési rendszerfejlesztése; partner- és ingatlan nyilvántartó szoftver fejlesztése.

 ( 111 )  220.467

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01815

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  NELTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OTTHON SHOP

 ( 511 ) 7    3D nyomtatók; ajtózárak, elektromos; áramfejlesztők; bélyegzőgépek; betétek szűrőgépekhez;

bolyhozógépek; borsdarálók, nem kézi működtetésű; centrifugák (háztartási); címkézőgépek; cipőfényesítő

gépek, elektromos; csomagológépek; csövek porszívókhoz; dagasztógépek, gyúrógépek; darálók háztartási

használatra, nem kézi; dezintegrátorok, aprítógépek; elektronikus konyhai darálók; élezőgépek,

szerszámköszörűk; facsarógépek (mosodai); fejőgépek; fényező gépek és készülékek, elektromos;

forrasztókészülékek, elektromos; forrasztókészülékek, gázzal működő; forrasztólámpák; forrasztólámpák, gázzal

működő; forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrógépek; fúrógépek (elektromos kézi); fúrókoronák

[géprészek]; fúrótokmányok [géprészek]; fúvógépek (1); függönyhúzó készülékek, (elektromos); fűnyírógépek;

fűrészek [géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; galvanizáló készülékek; gépállványok; gőzgépek;
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gravírozógépek; gyalugépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási használatra; habverők, elektromos,

háztartási használatra; hámozógépek; háztartási robotgépek, elektromos; hegesztő elektródák; hegesztőgépek,

elektromos; húsdarálók [gépek]; italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus); kávédarálók, nem kézzel

működtetett; kefék, elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; kefék [géprészek]; kenyérvágó gépek;

kerékpárdinamók; kések (elektromos); kések [géprészek]; késtartók [géprészek]; készülék italok szénsavval való

dúsításához; készülék víz szénsavval való dúsításához; keverőgépek háztartási használatra (elektromos);

kolbásztöltőgépek; konzervnyitók, elektromos; konyhai gépek, elektromos; köszörűgépek; köszörűkövek

[géprészek]; kötőgépek; központi porszívó berendezések; lábhajtások varrógépekhez; láncfűrészek;

leeresztőcsapok, víztelenítő csapok; légpumpák akváriumokba; légsűrítők; levegőelszívó gépek; magasnyomású

tisztítóberendezések; marógépek; mechanikusan működtetett, kézben tartható szerszámok; mechanikus

kábeldobok flexibilis csövekhez; menetvágó gépek; mixerek; mosóberendezések; mosogatógépek; mosógép;

mosógépek (érmebedobós); mosógépek [mosodai]; műanyag csomagolások hegesztésére szolgáló készülékek,

elektromos; nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyíróollók, elektromos; ollók, elektromos; őrlőgépek; őrlőgépek

konyhai használatra, elektromos; parkettafényesítő gépek, elektromos; pengeélesítő gépek; pengék [géprészek];

pengetartók [géprészek]; porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és

fertőtlenítőszer szóróberendezések; porszívók; portalanító készülékek tisztítási célra; présléggépek; pumpák

[gépek vagy motorok részei]; ragasztópisztolyok, elektromos; ragasztószalag-adagolók [gépek]; robotok [gépek];

rotációs gőzvasaló gépek, hordozhatók, ruhákhoz; sörfőző gépek; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek

(háztartási); szeletelők [gépek]; szerszámgépek; szivattyúk; szivattyúk [gépek]; szőnyegtisztító gépek és

készülékek, elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel működő;

tűzőgépek; vágógépek; varrógépek; vasalógépek; vaszpolírozó gépek és eszközök, elektromos; vízmelegítők

 [géprészek]; víztelenítő gépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; zsákok porszívókhoz.

9    Ajtócsengők, elektromos; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; akusztikus/akusztikai

riasztók; állványok fényképezőgépekhez; ampermérők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez [huzalok,

kábelek]; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; audiovizuális tanítási eszközök;

automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azonosító hüvelyek

elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; barométerek; bébiőrök; bekapcsolók,

zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; bélyegzőórák; betörésgátló felszerelések, elektromos;

betörésgátló riasztókészülékek; binokuláris távcsövek;CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek [integrált

áramkörök]; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatlakozók,

konnektorok [elektromosság]; csatlakozók,konnektorok [elektromosság]; csatolások, kötések, (elektromos);

csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csengők [riasztóberendezések]; csuklótámasz számítógéphez; detektorok;

diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; diavetítők; digitális jelek; digitális képkeretek; digitális

könyvolvasók; diktafonok; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek; dugaszolóaljzatok, dugaszok,

elektromos csatlakozások; DVD-lejátszók; egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok

[villamosság]; elektromosan fűtött zoknik; elektronikus határidőnaplók; elektronikus jeladók; elektronikus

közlemények [letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenőrzőberendezések,

elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok

[elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; előrajzolók; előtétlencse (makrofelvételekhez); epidiaszkópok;

érintkezők, (elektromos); erősítő csövek; erősítők; exponált filmek; fax-berendezések; fedelek elektromos

dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felügyeleti műszerek, elektromos; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz,

displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti képkeresők, irányzó

beállítók; fényképezőgépek; fénymásoló gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők; fényt kibocsátó

elektronikus mutatóeszközök; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; filmkamerák; filmvágó készülékek;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; GPS készülékek;

hamispénz-vizsgálóberendezések; hangátviteli készülékek; hangfelszedő karok lemezjátszókhoz;

hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő szalagok; hangszóródobozok;
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hangszórók, hangosbemondók; hangvisszaadó készülékek; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok

fényképezőgépekhez; higrométerek, (lég)nedvességmérők; hodométerek [lépésszámlálók]; homokórák;

hordozható médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletindikátor címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; időregisztráló készülékek;

interfészek [informatika; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; iránytűk; jelzőberendezések, világító vagy

mechanikus; jelzőcsengők; jelzőcsengők, elektromos; kábelek, elektromos; kaliberkörzők, tolómércék; kamerás

bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; karkötők (mágneses

személyazonosító); kazánszabályozó műszerek; kazetta lejátszók; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők;

kihangosító készülékek telefonokhoz; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos; kompakt (CD) lemezjátszók;

kompakt lemezek [audio-video]; konverterek, elektromos; kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; laptop

számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; lemezadagolók, juke boxok [informatika]; lemezek elektromos

akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók

számítógépekhez; lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); lencsevédők; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek;

levélmérlegek; lézerek, nem gyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; mágnesek; mágneses adathordozók;

mágneses személyazonosító karkötők; mágneslemezek; magnetofonok; magnetofonszalagok; manométerek;

matematikai műszerek; megafonok; megfigyelő műszerek; mélységmérő készülékek és gépek; memóriakártyák,

intelligens mikrokártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mennyiségjelzők; mércék, mértékek,

mérőműszerek; mérlegek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak,

adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; meteorológiai műszerek; mikrofonok;

mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai; mobiltelefonok;

modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; mozifilmek, exponált; műholdas

navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

napelemek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek,

notebookok; nyomásjelzők; nyomásmérők; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott

áramkörök; objektívek, lencsék [optika]; ohmmérők; okostelefonok; oktatási készülékek; olvasóegységek

[informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai

kémlelőnyílások ajtókra; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék;

optikai letapogatóegységek; optikai üvegek; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; pendrájvok [USB];

pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; processzorok

[központi adatfeldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; rádiók járművekbe; rádiótávíró

készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; relék, elektromos; riasztók; sablonok, másoló idomszerek

[mérőeszközök]; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; sétálómagnók; sípos riasztókészülékek;

sugárzásmérők; súlymérő gépek; súlymérő készülékek és eszközök; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép

billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftver; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok

[letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; számológépek; számológépek (golyós);

szélmérők, anemométerek; személy(táv)hívók; szigetelt rézhuzalok; szíjak mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szintező műszerek; szirénák; szoftverek, rögzített; szünetmentes

áramforrások; táblagépek; távadók, transzmitterek [távközlés]; távgyújtó készülékek, elektromos; távirányító

készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek;

távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos; telefonhallgatók; telefonhuzalok;

telefonkagylók; telefonkészülékek; telefon üzenetrögzítők; telepek világításhoz; teleszkópok; televíziós

készülékek; térhatású készülékek; termosztátok; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tokok kizárólag

fényképészeti készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúlyos kézimérlegek; tölcsérek hangszórókhoz;

töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; tűk lemezjátszókhoz; tűzjelző

készülékek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; vakuk [fényképészet]; védőálarcok/maszkok;

vetítőgépek; vetítővásznak; vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video); vezérlőpult
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 [elektromosság].

 11    Ágymelegítők; akváriumi melegítő készülékek; akváriumi szűrőkészülékek; akváriumi világítótestek;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-

vagy gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; búvárlámpák; cumisüveg melegítők, elektromos; csapok;

csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; egészségügyi készülékek és berendezések;

égőfejek lámpákhoz; égők; elektromos eszközök joghurt készítéséhez; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos

mosodai szárítókészülékek; elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok víztelenítésére

szolgáló készülékek; elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra;

fertőtlenítő-adagolók toalettekhez; fertőtlenítő készülékek; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok,

elektromos; főzőedények, elektromos; főzőedények és főzőberendezések; főzőlapok; főzőlapok, platnik;

fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; füstölőkészülékek nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések;

fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkazánok; fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak, elektromos; fűtőtestek; fűtött

bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók, gázöngyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő

berendezések; gőzfejlesztő berendezések, nem géprészek; gyorsfőző (nyeles) serpenyők, elektromos;

gyümölcspörkölő gépek; hajsütők; hajszárítók; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; háztartási hűtőkészülékek

és berendezések; hidroforok; hőlégkészülékek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőszabályozó

szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályozók,

légelzárók [fűtés]; hűtőberendezések és gépek; hűtőgépek; hűtőgépek és készülékek; hűtőkészülékek és

hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; ionizáló

készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; italhűtő berendezések; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba;

izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégtartó dobozok; kályhák [fűtőberendezések]; kályhák [fűtőkészülékek];

kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; kávépörkölő készülékek; kemencék;

kemencékhez samottbélések; kemencerostélyok; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek;

kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverőcsaptelepek vízvezetékekhez;

kézszárító készülékek mosdókhoz; kisülési csövek, elektromosak, világításra; klímaberendezések; konyhai

tűzhelyek, takaréktűzhelyek; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; lábzsákok, elektromosan fűtött;

lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák, elektromos; lámpák

karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra; lámpaoszlopok [utcai]; lámpások világításra; lámpaüvegek;

lampionok; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítők; léghűtő berendezések;

légkondicionáló berendezések; légszárító készülékek; légszűrő berendezések; légszűrők légkondicionáláshoz;

légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő gépek; melegítő lapok;

melegvizes fűtőberendezések; melegvizes palackok [ágymelegítők]; mennyezetvilágítások; merülőforralók;

mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogatók, lefolyók; multifunkciós

főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek;

olajégők; olajlámpák; olajsütők, fritőzök, elektromos; olajtisztító készülékek; ostyasütők, elektromos;

örvényfürdők; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdő készülékek; polimerizációs berendezések; pörkölőgépek;

radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok központi fűtéshez;

rekflektorok; rostok [sütőkészülékek], grillsütők; sterilizációs zacskók, eldobhatók; sterilizátorok, csírátlanító

készülékek; sütőkemencék; sütőnyársak; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és

biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem

személyes használatra; szárítóberendezések; szárítókészülékek; szárítókészülékek és berendezések;

szárító/párologtató készülékek; szauna fürdőberendezések; szellőzőernyők; szellőző [légkondicionáló]

berendezések; szoláriumberendezések [napágyak]; szőnyegek, elektromos fűtésű; szűrők ivóvízhez; takarók,

elektromos fűtésű, nem gyógyászati használatra; textilgőzölők; tiszta szobák [egészségügyi berendezések];

toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem

gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék; ventilátorok

[légkondicionálás]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek;
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világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; villanykörték, elektromos; vízellátási berendezések,

automata; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízforralók, autogejzírek; vízhűtő berendezések;

vízlágyító készülékek és berendezések; vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó betétek; víztisztító berendezések,

vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték berendezések; vízsterilizáló berendezések;

vízszűrő berendezések; vulkanikus kövek grillezéshez; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok;

 zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes

világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 111 )  220.468

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01820

 ( 220 )  2016.05.27.

 ( 732 )  Dr. Gulyás Imre, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  négy tigris piac

 ( 511 )  35    Harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; globális

számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; hirdetési felület online kölcsönzése;

kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; harmadik fél

formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; más online eladók áruit és szolgáltatásait

bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; online árösszehasonlítási szolgáltatások; online árverési ajánlattételi, licitálási szolgáltatások;

online árverési szolgáltatás biztosítása; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a

hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online internetes árverési szolgáltatások, online

kereskedelmi információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az interneten; online kereskedelmi

jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online kereskedelmi szolgáltatások, amelyek során az árverezendő

termék közzététele és a licitálás is az interneten keresztül történik; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online reklámozás; online reklámozás

számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; online

üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; online

üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

 reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások.

 36    Üzlethelyiségek lízingelése, bérbeadása kiskereskedelmi elárusítóhelyen; üzlethelyiségek bérbeadása,

 lízingje; üzlethelyiségek lízingelése és bérbeadása.

  38    Elektronikus piactérhez [portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása.

 ( 111 )  220.469

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01962

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

 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).

 ( 111 )  220.470

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01956

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 111 )  220.471

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01957

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.472

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01958

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 111 )  220.473

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01959

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

 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 )  220.474

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01960

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.475

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01961

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.476

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01963

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.477

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01964

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa 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).

 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).

 ( 111 )  220.478

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 01965

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.479

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 16 02106

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Superhair.hu Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Hajprotézisek.

  26    Haj, hajfonatok, hajkiegészítők, továbbá valamennyi hajjal kapcsolatos termék az áruosztályon belül.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  220.480

 ( 151 )  2017.01.19.

 ( 210 )  M 15 03607

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Nagy Gyula Zsolt, Téglás (HU)
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 ( 541 )  Kóstold és érezd a különbséget.

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 111 )  220.484

 ( 151 )  2017.01.25.

 ( 210 )  M 16 03800

 ( 220 )  2006.01.09.

 ( 732 )  OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek

edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

 cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsda gátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers

 természetes gyanták.

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

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

 ( 111 )  220.487

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01536

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  MINEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ackermann Zoltán Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  220.488

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01802

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Calamites Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Macera Bt., Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

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

 szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.489

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01803

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  YOUROSOFT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROTEKTOID

 ( 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).

 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 )  220.490

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01804

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  FELICITÁ

 ( 511 )  1    Alkohol, alkoholok.

  32    Ásványvizek, vizek.

  33    Borok.

 ( 111 )  220.491

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01805

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  FRUTTA DI SOLE

 ( 511 )  1    Alkohol, alkoholok.

  32    Ásványvizek, vizek.

  33    Borok.

 ( 111 )  220.492
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 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01806

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Török Zoltán, Lánycsók (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével;

alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok;

előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök;

 pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

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

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

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

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

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

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

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

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

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

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési

 célokból; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

gyorséttermek; hordozható épületek bérlete; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  220.493

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01946

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.494

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01947

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.495

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01948

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.496

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01949

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.497

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01950

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.498

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01951

 ( 220 )  2016.06.09.
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 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.499

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01952

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.500

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01953

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 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).
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 ( 111 )  220.501

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01954

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 111 )  220.502

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01955

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.503

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 02091

 ( 220 )  2016.06.17.

 ( 732 )  Dubitz Ádám, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  DUBICZ

 ( 511 )  33    Asztali borok; bor alapú aperitifek; bor alapú italok; borok; pálinkák; pálinka tartalmú szeszes italok;

 vermutok.

 43    Bár szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; borozói szolgáltatások; étel- és italellátás; éttermi

szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

 szálláshelyek; vendéglátás.

 ( 111 )  220.504
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 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 02535

 ( 220 )  2016.08.03.

 ( 732 )  Bubbles Spritzer Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fekete Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.505

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 00618

 ( 220 )  2016.02.25.

 ( 732 )  Béres Szilvia, Békéscsaba (HU)

 Bálint Edit, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, pékáruk, péksütemények, mirelilt kenyértészta, kenyérlepény.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 111 )  220.506

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01596

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 )  AUTO SECURIT Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Skyguard

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  220.507

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01597

 ( 220 )  2016.05.10.

 ( 732 ) AUTO SECURIT Elektronikai Vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
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 Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  OBU City

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  220.508

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01637

 ( 220 )  2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé tejjel.

 ( 111 )  220.509

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01638

 ( 220 )  2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rézüst

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

 áru).

 ( 111 )  220.510

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01639

 ( 220 )  2016.05.12.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Zefir

 ( 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 )  220.511
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 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01881

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 )  LOGOSZ

 ( 511 )   16    Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, cégtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Cégalapítás, székhelyszolgáltatás.

  36    Könyvelés.

 ( 111 )  220.512

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01882

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Szabó István, Budapest (HU)

 ( 541 )  Logoszstúdió

 ( 511 )   16    Bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, cégtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Cégalapítás, székhelyszolgáltatás.

  36    Könyvelés.

 ( 111 )  220.513

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01907

 ( 220 )  2016.06.06.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

 ( 111 )  220.514

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 01917

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  Fisselberger István, Budapest (HU)

 Meszes Sándor, Budapest (HU)

 dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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); világító növények; világító

élő növények és részeik, cserjék, fák, cserepes- és vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító

virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek, parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított

 virágok és növények.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás);világító virágok, növények, növényi részek és azokból

álló termékek (élő és nem élő) kis- és nagykereskedelme; világító virágok, növények, növényi részek és azokból

álló termékek (élő és nem élő) kereskedelmi ügyletei; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti,

kertépítészeti termékek kis- és nagykereskedelme; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti,

kertépítészeti termékek kereskedelmi ügyletei; világító virágok, növények, növényi részek és azokból álló

termékek (élő és nem élő) reklámozása, hirdetése; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti,

kertépítészeti termékek reklámozása, hirdetése; világító virágok, növények, növényi részek és azokból álló

termékek (élő és nem élő) reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi ügyletei; világító egyéb kertészeti,

virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi ügyletei;

világító növények szabadtéri hirdetése; világító (nem elektromos) effektusok reklámozási felhasználása,

 kereskedelmi ügyletei.

 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); világító kertek és kerti elemek kert-tervezése, kertészete, kertművelése és

egyéb szolgáltatásai; világító területek és tájelemek tájkertészeti szolgáltatásai; világító táj tájkertészete;

világítónövények, kertek, bemutatók létrehozásának alkalmazott eljárásai; koszorúkészítés világító növényi (élő-

és nem élő) részek felhasználásával; virágkötészet világító növények és növényi (élő- és nem élő) részek

 felhasználásával; világító készitmények növényi, kertészeti, állatkozmetikai és humán felhasználása.

 ( 111 )  220.516

 ( 151 )  2017.01.23.

 ( 210 )  M 16 02195

 ( 220 )  2016.06.28.

 ( 732 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai 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 )  220.519

 ( 151 )  2017.01.24.

 ( 210 )  M 16 01757

 ( 220 )  2016.05.23.

 ( 732 )  Kultúrpark Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest Park

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.520

 ( 151 )  2017.01.24.

 ( 210 )  M 16 01484

 ( 220 )  2016.05.02.

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

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Felezőcsomag

 ( 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).

A rovat 69 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 15 02792

 ( 220 ) 2015.10.13.

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

 ( 541 ) JOLOMAX

 ( 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 szereplővalamennyi áru).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 148.571

 ( 210 ) M 96 01089

 ( 180 ) 2016.04.10.

 ( 111 ) 189.385

 ( 210 ) M 06 01170

 ( 180 ) 2016.04.04.

 ( 111 ) 191.943

 ( 210 ) M 06 01739

 ( 180 ) 2016.05.18.

 ( 111 ) 193.488

 ( 210 ) M 06 01712

 ( 180 ) 2016.05.16.

 ( 111 ) 194.389

 ( 210 ) M 06 01714

 ( 180 ) 2016.05.16.

 ( 111 ) 194.390

 ( 210 ) M 06 01715

 ( 180 ) 2016.05.16.

 ( 111 ) 195.917

 ( 210 ) M 06 01597

 ( 180 ) 2016.05.09.

 ( 111 ) 196.129

 ( 210 ) M 06 01850

 ( 180 ) 2016.05.25.

 ( 111 ) 196.838

 ( 210 ) M 06 01756

 ( 180 ) 2016.05.19.

 ( 111 ) 196.839

 ( 210 ) M 06 01820

 ( 180 ) 2016.05.25.

 ( 111 ) 196.840

 ( 210 ) M 06 01759

 ( 180 ) 2016.05.19.

 ( 111 ) 196.841

 ( 210 ) M 06 01758
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 ( 180 ) 2016.05.19.

 ( 111 ) 196.842

 ( 210 ) M 06 01757

 ( 180 ) 2016.05.19.

 ( 111 ) 196.946

 ( 210 ) M 06 01720

 ( 180 ) 2016.05.17.

 ( 111 ) 197.085

 ( 210 ) M 06 01644

 ( 180 ) 2016.05.10.

 ( 111 ) 198.060

 ( 210 ) M 09 00408

 ( 180 ) 2016.05.22.

 ( 111 ) 203.357

 ( 210 ) M 10 02301

 ( 180 ) 2016.05.11.

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.511

 ( 732 )  OSRAM GmbH, München (DE)

 ( 111 )  118.687

 ( 732 )  E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

 ( 111 )  118.814

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  118.890

 ( 732 )  E.I. DU PONT DE NEMOURS and COMPANY, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  119.366

 ( 732 )  Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp Corporation in English), Osaka (JP)

 ( 111 )  119.371

 ( 732 )  Wizard Co., Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő cég ), New Jersey (US)

 ( 111 )  119.439

 ( 732 )  Rohm and Haas Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  120.558

 ( 732 )  Chartpak, Inc., Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Melville, New York (US)

 ( 111 )  121.213

 ( 732 )  Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp Corp. in English), Osaka (JP)

 ( 111 )  126.320

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  126.423

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,, Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  126.469

 ( 732 )  Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka (JP)

 ( 111 )  126.480

 ( 732 )  The Dow Chemical Company Delaware államban bejegyzett cég, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  126.522

 ( 732 )  The Dow Chemical Company Delaware államban bejegyzett cég, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  126.747

 ( 732 )  BP p.l.c., London (GB)

 ( 111 )  126.778

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving,Texas (US)

 ( 111 )  143.935
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 ( 732 )  GAROSZKÓP KFT., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  145.833

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  146.549

 ( 732 )  Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  146.557

 ( 732 )  Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  146.563

 ( 732 )  REBECCA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.565

 ( 732 )  ViiV Healthcare UK Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  146.566

 ( 732 )  CITIBANK N.A., New York, New York (US)

 ( 111 )  146.780

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  147.538

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

 ( 111 )  147.539

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

 ( 111 )  147.644

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

 ( 111 )  147.801

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

 ( 111 )  149.637

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

 ( 111 )  150.242

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  150.459

 ( 732 )  SAAB-BAE SYSTEMS Gripen Aktiebolag, Linköping (SE)

 ( 111 )  150.661

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  151.062

 ( 732 )  Rohm & Haas Company (Patent Department), Philadelphia, Pennsylvannia (US)

 ( 111 )  151.113

 ( 732 )  AXA société anonyme, Paris (FR)
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 ( 111 )  151.203

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  151.278

 ( 732 )  Franklin Templeton Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  151.280

 ( 732 )  Franklin Templeton Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  151.287

 ( 732 )  Franklin Templeton Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  151.385

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York, NY (US)

 ( 111 )  151.556

 ( 732 )  CSM Bakery Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  151.775

 ( 732 )  HANNA-BARBERA PRODUCTIONS,INC., Burbank,California (US)

 ( 111 )  151.792

 ( 732 )  Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  151.826

 ( 732 )  SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork (IE)

 ( 111 )  151.828

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  151.830

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  151.881

 ( 732 )  VAMVALIS FOODS INDUSTRIAL - COMMERCIAL S.A., Thessaloniki (GR)

 ( 111 )  151.931

 ( 732 )  Philip Morris Global Brands Inc., Richmond, Virginia (US)

 ( 111 )  151.982

 ( 732 )  SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 111 )  152.002

 ( 732 )  Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  152.147

 ( 732 )  HTS Hans Torgersen & Sonn AS, Kroederen (NO)

 ( 111 )  152.184

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
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 ( 111 )  152.185

 ( 732 )  DreamWorks Animation L.L.C., Glendale, California (US)

 ( 111 )  152.400

 ( 732 )  Mott's LLP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano, Texas (US)

 ( 111 )  152.404

 ( 732 )  Tobacco Company of Islamic Republic of Iran, Teherán (IR)

 ( 111 )  152.690

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  152.699

 ( 732 )  Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi, Gebze Kocaeli (TR)

 ( 111 )  152.765

 ( 732 )  MAHART-PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.891

 ( 732 )  ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)

 ( 111 )  153.164

 ( 732 )  In Salah Gas Limited, St. Helier, Jersey (GB)

 ( 111 )  153.312

 ( 732 )  Papa John's International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Kentucky (US)

 ( 111 )  153.987

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  154.186

 ( 732 )  Morton 's of Chicago Inc. (Illinois állam törvényei szerint bejegyzett cég), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  154.200

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)

 ( 111 )  154.903

 ( 732 )  Tegola Ungarese Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.314

 ( 732 )  Franklin Templeton Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  156.984

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  164.380

 ( 732 )  JVC KENWOOD Corporation, Kanagawa (JP)

 ( 111 )  179.710

 ( 732 )  Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot (CH)

 ( 111 )  188.204
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 ( 732 )  Re-Bat Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  189.184

 ( 732 )  Béker Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  189.186

 ( 732 )  FER-VILL Gépjárműjavító-Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.741

 ( 732 )  Bacskó Levente, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.774

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.869

 ( 732 )  ATALANTA Oktatási Kft., Budapest (HU)

 ATALANTA Üzleti Szakközépiskola, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.028

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.029

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.109

 ( 732 )  Ganz Danubius Hungarosteel kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.443

 ( 732 )  SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  190.584

 ( 732 )  Isidor Kft., Szombathely (HU)

 ( 111 )  190.733

 ( 732 )  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 75009 Paris (FR)

 ( 111 )  191.287

 ( 732 )  dr. Sipos Balázs Tihamér, Badacsonyörs (HU)

 ( 111 )  191.643

 ( 732 )  Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna, Istanbul (TR)

 ( 111 )  191.668

 ( 732 )  INVESTMENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Pécel (HU)

 ( 111 )  191.737

 ( 732 )  Lin Ben, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.956

 ( 732 )  Nautica Apparel, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  191.959
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 ( 732 )  Nautica Apparel, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  191.987

 ( 732 )  Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)

 ( 111 )  191.988

 ( 732 )  Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)

 ( 111 )  191.990

 ( 732 )  Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)

 ( 111 )  192.117

 ( 732 )  Vásárnap Kft., Újlengyel (HU)

 ( 111 )  192.218

 ( 732 )  Panasonic Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  192.252

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

 ( 111 )  192.325

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  192.348

 ( 732 )  Montrose Fine Chemical Company Ltd., Irvine, Ayreshire, Scotland (GB)

 ( 111 )  192.463

 ( 732 )  Gironde Kft., Terpes (HU)

 ( 111 )  192.859

 ( 732 )  Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna, Istanbul (TR)

 ( 111 )  193.151

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  193.152

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  193.889

 ( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,

 California (US)

 ( 111 )  194.329

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  194.334

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  194.630

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  194.635
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 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  194.646

 ( 732 )  Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

 ( 111 )  195.584

 ( 732 )  Société des Hotels Méridien (a corporation of France), Paris, Franciaország (FR)

 ( 111 )  195.863

 ( 732 )  Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.670

 ( 732 )  Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)

 ( 111 )  198.982

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  199.227

 ( 732 )  Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.228

 ( 732 )  Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.949

 ( 732 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 111 )  201.954

 ( 732 )  Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)

 ( 111 )  206.089

 ( 732 )  Peters Elektro Automatika Termelő Kft., Diósviszló (HU)

A rovat 113 darab közlést tartalmaz. 
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Jogutódlás

 ( 111 )  120.558

 ( 732 )  Chartpak, Inc., Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Melville, New York (US)

 ( 111 )  142.561

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  142.562

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  170.052

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  170.356

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  171.882

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  177.794

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.537

 ( 732 )  ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.029

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  180.797

 ( 732 )  ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.204

 ( 732 )  Re-Bat Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  191.470

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  191.481

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  193.135

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  193.136

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  193.738

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)
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 ( 111 )  196.056

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  196.096

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  196.660

 ( 732 )  E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.456

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  197.755

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  197.920

 ( 732 )  D-K Patent Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.431

 ( 732 )  KRAFT INVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.935

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  201.752

 ( 732 )  KRAFT INVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.976

 ( 732 )  KRAFT INVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.123

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  205.912

 ( 732 )  Médea-X Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  207.996

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  209.156

 ( 732 )  Médea-X Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  211.858

 ( 732 )  Médea-X Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  212.002

 ( 732 )  Médea-X Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  212.069

 ( 732 )  Médea-X Kft., Szentendre (HU)
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 ( 111 )  216.679

 ( 732 )  Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)

 ( 111 )  219.651

 ( 732 )  KRAFT INVEST Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  146.387

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  146.465

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.459

 ( 732 )  SAAB-BAE SYSTEMS Gripen Aktiebolag, Linköping (SE)

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

 ( 111 )  150.671

 ( 732 )  Comptoir Nouveau de la Parfumerie, Société anonyme, Párizs (FR)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  151.203

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

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

 ( 111 )  151.385

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York, NY (US)

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

 ( 111 )  153.101

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  156.277

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  191.838

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  192.494

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  194.646

 ( 732 )  Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.863

 ( 732 )  Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.189

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.244

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  200.937

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.938

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.939

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  201.347

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.426

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.640

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  205.405

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 Bezerics Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.894

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  MKB Bank Zrt., Budapest

 Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  214.694

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.448

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  146.387

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.465

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.459

 ( 732 )  SAAB-BAE SYSTEMS Gripen Aktiebolag, Linköping (SE)

 ( 111 )  150.671

 ( 732 )  Comptoir Nouveau de la Parfumerie, Société anonyme, Párizs (FR)

 ( 111 )  151.203

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 111 )  153.101

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.277

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.960

 ( 732 )  Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.184

 ( 732 )  Béker Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  191.235

 ( 732 )  Lin Yun Feng, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.532
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 ( 732 )  Lin Yun Feng, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.838

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.494

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.646

 ( 732 )  Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

 ( 111 )  195.863

 ( 732 )  Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.244

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.640

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.894

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.694

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

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  126.469

 ( 732 )  Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka (JP)

 ( 111 )  146.387

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.465

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.563

 ( 732 )  REBECCA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.566

 ( 732 )  CITIBANK N.A., New York, New York (US)

 ( 111 )  150.459

 ( 732 )  SAAB-BAE SYSTEMS Gripen Aktiebolag, Linköping (SE)

 ( 111 )  151.385

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York, NY (US)
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 ( 111 )  151.840

 ( 732 )  Rheem Manufacturing Company, Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  152.400

 ( 732 )  Mott's LLP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano, Texas (US)

 ( 111 )  153.101

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.186

 ( 732 )  Morton 's of Chicago Inc. (Illinois állam törvényei szerint bejegyzett cég), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  156.277

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.201

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.202

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.245

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.517

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.740

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.037

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.038

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.844

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.133

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.463

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.453

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.454

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.455
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 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.525

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.184

 ( 732 )  Béker Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 111 )  189.344

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.443

 ( 732 )  SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  191.287

 ( 732 )  dr. Sipos Balázs Tihamér, Badacsonyörs (HU)

 ( 111 )  191.838

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.936

 ( 732 )  BSI Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.117

 ( 732 )  Vásárnap Kft., Újlengyel (HU)

 ( 111 )  192.494

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.863

 ( 732 )  Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.244

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.640

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.894

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.694

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

 ( 111 )  218.448

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

 ( 111 )  219.185

 ( 732 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

 ( 111 )  219.461

 ( 732 )  Havas Péter, Budapest (HU)
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A rovat 42 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  146.629

 ( 732 )  Ganz Danubius Shipyard Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.528

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátrai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 15 03642

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 16 00196

 ( 731 )  GIANGI S.R.I., DOMAGNANO (SM)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 15 03642

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 02 03170

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  912.035

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  953.502

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 19, 35

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.221.790

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28, 35

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.316.606

 ( 541 )  ULTRABASE

 ( 511 )  2, 19, 35

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.643

 ( 541 )  DELTABREW

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.688

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25
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 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.714

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.729

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.741

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.743

 ( 541 )  MONSIEUR

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.852

 ( 541 )  Mister PERFECT

 ( 511 )  25, 28, 43

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.897

  ( 546 )
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 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.931

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.979

 ( 541 )  TOREADOR

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.986

 ( 541 )  HELS

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.316.990

 ( 541 )  METHASAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.005

 ( 541 )  Coretox

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.009

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016
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 ( 111 )  1.317.014

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.019

 ( 541 )  Caffettino

 ( 511 )  35, 41, 43

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.027

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 10, 44

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.077

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 42, 44

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.122

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.137

 ( 541 )  SIRDUPLA

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.148

  ( 546 )

 ( 511 )  12, 37
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 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.284

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.291

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 35

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.304

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.363

 ( 541 )  United Fashion

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.426

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 16, 35

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.529

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2016.11.03.

 ( 450 )  GAZ 43/2016

 ( 111 )  1.317.588
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 ( 541 )  ALTRO FORTIS

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.651

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 12, 37, 41-42

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.730

 ( 541 )  JACK~S JUICE

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.831

 ( 541 )  CREMESA

 ( 511 )  1, 29-30

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.875

  

( 546 )

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.892

 ( 541 )  PARABEST

 ( 511 )  3, 5, 9-10, 16, 35-36, 38, 41

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.916

 ( 541 )  mojohost.eu

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.919

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2016.11.10.
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 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.317.996

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.103

 ( 541 )  BISOZIDINE

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.127

 ( 541 )  FOUR LOKO

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.166

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.248

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.249

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016
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 ( 111 )  1.318.335

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.342

  
( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.343

 ( 541 )  Beachmaster

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.381

  

( 546 )

 ( 511 )  8, 11

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.521

 ( 541 )  SLAVIAN STAR

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.548

 ( 541 )  Magtoxin

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

 ( 111 )  1.318.558

 ( 541 )  SNOWGARD-VAN

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016
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 ( 111 )  1.318.572

 ( 541 )  Blizzard

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2016.11.10.

 ( 450 )  GAZ 44/2016

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.071.249

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.141.428

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.218.217

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.218.458

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.245.023

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.278.195

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.300.049

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.085

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.104

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.156

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.165

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.212

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.246

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.341

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.346

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.361

 ( 151 )  2017.02.03.
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 ( 111 )  1.300.425

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.525

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.615

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.622

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.847

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.851

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.881

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.882

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.883

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.300.964

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.045

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.393

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.396

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.434

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.445

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.451

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.498

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.682
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 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.726

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.753

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.784

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.824

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.844

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.846

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.907

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.301.961

 ( 151 )  2017.02.03.

 ( 111 )  1.302.069

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.146

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.147

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.172

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.213

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.226

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.317

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.349

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.369

 ( 151 )  2017.02.02.
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 ( 111 )  1.302.452

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.460

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.499

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.536

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.674

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.721

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.738

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.752

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.779

 ( 151 )  2017.02.02.

 ( 111 )  1.302.880

 ( 151 )  2017.02.02.

A rovat 61 darab közlést tartalmaz. 
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