
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  220.303

 ( 151 )  2016.12.21.

 ( 210 )  M 16 00174

 ( 220 )  2016.01.22.

 ( 732 )  Döner King Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Különböző húsos készételek körettel.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés); étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  220.304

 ( 151 )  2016.12.21.

 ( 210 )  M 15 02276

 ( 220 )  2015.08.24.

 ( 732 )  Horváth Gábor, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  220.358

 ( 151 )  2017.01.05.

 ( 210 )  M 15 01253

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; acélszerkezetek szerelése; burkolatok szerelése; elektromos

kivitelezés; építészeti termékek szerelése; gépészeti kivitelezés; magasépítés; mélyépítés; technológiai
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 acélszerkezetek szerelése.

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

 ( 111 )  220.542

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 00992

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  PG Investment Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poczkodi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.630

 ( 151 )  2017.02.17.

 ( 210 )  M 16 01902

 ( 220 )  2016.06.03.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, reklámújság, kártyák, irodai cikkek(bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  220.635

 ( 151 )  2017.02.17.

 ( 210 )  M 16 02014

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  DERMYC

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  220.650

 ( 151 )  2017.02.17.

 ( 210 )  M 16 01645
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 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  dr. Kiszely Anikó, Debrecen (HU)

 Viha-Kovács Zita, Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    DVD, video mágneses adathordozó.

  16    Kiadvány; koncert plakát; fesztivál program.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása koncertek megszervezése, lebonyolítása,

 fogadások tervezése és lebonyolítása, zenekarok menedzselése.

 ( 111 )  220.662

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01135

 ( 220 )  2016.03.31.

 ( 732 )  Horváth Arnold, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Mallér Mónika; Mallér Ügyvédi Iroda, Ács

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.666

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01504

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  BalaBit S.A., Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)

 ( 740 )  dr. Kiss Domonkos ügyvéd; Szabó, Kelemen és Társai 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.670

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01921

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  Szalai Ádám, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kedvezménykártya és időkorlát alapon működő kedvezmény program rendszer kiépítése és üzemeltetése

mobil/"okos" eszköz alkalmazás segítségével éttermek, szépségszalonok, sportlétesítmények, wellness

 létesítmények, és szállodák részére.

  42    Weblap és alkalmazás (applikáció), közösségi oldal létrehozása, fenntartása és fejlesztése.

 45    Személyre szabott programok, kedvezményrendszerek, időkorlát alapon kedvezménykártya rendszerek

 szervezése és lebonyolítása egyéni igények szerint.

 ( 111 )  220.673

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 14 02591

 ( 220 )  2014.08.22.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest

 ( 541 )  Határtalan lehetőség

 ( 511 )  16    Szerencsejátékokkal kapcsolatos nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek

 papíripari cikkek, brosúrák, prospektusok.

  41    Sorsjátékok lebonyolítása.

 ( 111 )  220.684

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01505

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  BalaBit S.A., Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség (LU)

 ( 740 )  dr. Kiss Domonkos ügyvéd; Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SHELL CONTROL BOX

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  220.685

 ( 151 )  2017.02.10.

 ( 210 )  M 16 01510

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Gál Szilvia, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; borítékok; brosúrák; dobozok; dossziék; fényképek; fényképtartók; folyóiratok; füzetek;

iratgyűjtők; dossziék; kártyák; kártya napló; katalógusok; képek; könyvecskék; füzetek; levelezőlapok;

levélpapír; naptárak; noteszek; öntapadós címkék; öntapadós szalagok; papíráruk; portrék; arcképek; poszterek;

 üdvözlőlapok/kártyák.

 28    Játékok; bábuk; plüss bábuk; csörgők; játék babák; játék figurák; plüss játék figurák; játékkártyák; kitömött

 játékok.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; felhasználói hozzáférés biztosítása mobil applikációhoz.

 ( 111 )  220.708

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01453

 ( 220 )  2016.04.28.

 ( 732 )  TOLNAVET Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; állatgyógyászati

használathoz alkalmazott diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok számára; tapaszok,

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

 (fungicidek).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  220.709

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01711

 ( 220 )  2016.05.19.

 ( 732 )  Biotrisse AG, Cham (CH)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; alunit [adstringens szer]; ámbra

[illatszer]; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati használatra; bergamottolaj;

borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények: borotvaszappan; bőrfehérítő krémek: cédrusolaj;

csillagánizs eszencia; csiszolószerek: csiszolóvászon (simító); dezodoráló szappanok: dezodorok [személyes

használatra vagy állatoknak]; dörzspapír; esszenciális citromolaj; esszenciális citromolaj; fehérítő [színtelenítő]

szerek kozmetikai használatra: fehérítő sók; fehérítő szóda; fenőkövek borotvához [adsztringens]; fényesítő
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szerek; fertőtlenítő szappanok: fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölők; gyémántpor [csiszolószer];

gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek; hajhullámosító készítmények;

hajspray; hajszeszek; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia

vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek; ionon [illatszergyártás]; iszapolt

kréta [mészfesték]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj; korund [csiszolószer];

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

készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel

impregnált kendők; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz;

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

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

menta illatszerekhez; mentaolaj; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; napbarnító

készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok

egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; pézsma, mósusz [illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; purposes díszítő

matricák kozmetikai használatra; ragasztószerek kozmetikai használatra; rózsaolaj; rúzstokok; samponok;

simítókövek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító termékek:

sminktermékek; smoothing preparations [starching]; szappanok; száraz samponok; szem(öldök)ceruzák;

szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szempillafesték; szilícium-karbid [csiszolószer]; szőrtelenítő

szerek; szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra; termékek vászon illatosítására; terpének

[eszenciaolajok]; üvegvászon; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vegytisztító

készítmények; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai

 használatra; zsírok kozmetikai használatra.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra (nem piperecikkek); étrend-kiegészítők; acetátok

gyógyszerészeti használatra; alginátok gyógyszerészeti használatra: áloé vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns

pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; ásványvíz-sók; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra:

baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra;

balzsamok gyógyászati használatra; barnítópirulák; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai

szövetkultúrák gyógyászati célokra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; borogatások (meleg); búzacsíra

étrendkiegészítők; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra;

dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathozés textilanyagokhoz: diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; drogok gyógyászati használatra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; egészségügyi

kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;

élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek gyógyászati használatra: enzimkészítmények

gyógyászati használatra; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek

gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek

gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra;

fagyást(testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fenol gyógyszerészeti

használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra; fogyasztó

pirulák; foszfátok gyógyszerészeti használatra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók gyógyászati

használatra; fürdősók; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; glicerin gyógyászati használatra; glükóz

étrendkiegészítők; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres

infúziók; gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;

gyógyteák; gyöngyházpor gyógyászati célokra; hajkenőcsök gyógyászati használatra; herbateák gyógyászati
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használatra; higiéniai tamponok; hormonok gyógyászati használatra; hűtő spray-k gyógyászati használatra;

hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; iszapfürdőkhöz; iszap, orvosi;

izzadás elleni gyógyszerek; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra;

káliumsók gyógyászati használatra; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres

lemosószerekkel átitatva; készítmények gyógyfürdő terápiához; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra;

komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; kőris bogárpor; korpás

fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lábizzadás elleni gyógyszerek; légtisztító

készítmények; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; levegő szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti

használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; mandulatej

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs

betétek; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati

használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúrás elleni

készítmények gyógyszerészeti használatra; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi

használatra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; oldatok kontaktlencsékhez; őssejtek gyógyászati

használatra; oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; pasztillák gyógyszerészeti használatra; pattanások

kezelésére szolgáló készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; pepszinek gyógyszerészeti használatra;

peptonok gyógyászati használatra; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein

étrend-kiegészítők; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; rovarirtó szerek;

savak gyógyszerészeti használatra; sebtapaszok; sók gyógyászati használatra; szájápoló szerek gyógyászati

használatra; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok

gyógyszerészeti használatra; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; tápanyag adalékok; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti

használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek; timol

gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; vatta

gyógyászati használatra; vattapálcikák gyógyászati célokra; védőnadrágok [egészségügyi termékek];

vegyikészítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vértisztítószerek;

 vitaminkészítmények; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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).

 44    Orvosi vizsgálati szolgáltatások (pl. röntgen, vérvétel); gyógyszerészeti tanácsadás; alternatív orvosi

szolgáltatások; vízművelési szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; szépségszalonok; hátgerincmasszázzsal

gyógyítás; otthonok lábadozók utókezelésére; fogászat; gyantás szőrtelenítés; hajbeültetés; fodrászszalonok;

egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; orvosi rendelők; egészségügyi tanácsadás; szociális

ottohonok; kórházi szolgáltatások; manikűr szolgáltatások; masszázs; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi

szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; klinikák;

betegápolási szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; fogszabályozási szolgáltatások; gyógyszerészek

szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; fizi(k)oterápia; plasztikai sebészet; pszichológus

szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra: alkoholbetegek elvonó kezelése; szanatóriumok; szauna

szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; tetoválás; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 törökfürdők.

 ( 111 )  220.712

 ( 151 )  2017.02.13.
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 ( 210 )  M 16 01990

 ( 220 )  2016.06.09.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky 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).

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

 berendezések (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).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.718

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01817

 ( 220 )  2015.09.21.

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

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

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

bevásárló központok és kiskereskedelmi üzletek szervezetének és igazgatásának optimálissá tételére vonatkozóan;

üzleti igazgatás; irodai munkák; vállalatigazgatás üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák

vonatkozásában; bevásárlóközpont szolgáltatásai, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatás és marketing;

bevásárlóközpont napi folyamatainak és támogató szolgálatainak megszervezése és koordinációja, nevezetesen
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reklámrendezvények szervezése és rendezése; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi; üzletek és bevásárló

központok és komplexumok ügyvezetésénél; kiskereskedelmi piaci elemzések készítése; üzleti konzultációs

szolgáltatások termékek kiskereskedelmi értékesítésének és elosztásának terén; reklámszövegek publikálása;

segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben kiskereskedelmi üzletek

és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfelek keresése és megtartása postai úton

(mailing) folytatott reklámozás révén; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladás és eladásösztönző

programok szervezése, lebonyolítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és lebonyolítása;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladás

támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; rádiós reklámozás;

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

reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; termékminták,

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

(reklámanyag -); hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és bevásárló

központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi

ügyletek közvetítése és megkötése, e-commerce keretében is; kereskedelmi és gazdasági szerződések intézése, az

interneten keresztül is; eladási, értékesítési promóciók; üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák

termékeivel kapcsolatos eladásösztönzés; kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipőkkel és

divatkiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások lakás-, fürdőszoba- és ágytextíliákkal, valamint

ágyneműkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal, kézitáskákkal, pénztárcákkal és

bőrruhákkal, valamint bőrkesztyűkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel,

divatékszerekkel és órákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások sportszerekkel és sportcikkekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások drogéria- és illatszerárukkal kapcsolatban; kiskereskedelmi

szolgáltatások bútorokkal és (lak)berendezési tárgyakkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai

kellékekkel és porcelánárukkal, üvegárukkal, evőeszközökkel, fazekakkal és serpenyőkkel kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások; szemüvegekkel, napszemüvegekkel és optikai cikkekkel kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban: csecsemő- és gyermekruhák, játékok

csecsemőknek, kisgyermekeknek és gyermekeknek, gyerekkocsik és sportkocsik, etetőszékek, gyerekülések,

biztonsági baba- és gyerekülések gépkocsikba, higiéniai cikkek csecsemőknek és kisgyermekeknek, bébiételek és

kisgyermekeknek készült ételek, valamint csecsemőfigyelő adó-vevők; kiskereskedelmi szolgáltatások kemping-

 és kiránduló felszerelésekkel kapcsolatban; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása vásárlók számára.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlanok bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és boltok bérbeadása és

haszonbérbe adása; ingatlantervezetek pénzügyi fejlesztése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett

építkezések pénzügyi előkészítése; bérházak kezelése; ingatlanügynökség; ingatlantulajdon kezelés;

tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment; értékutalványok kibocsátása, különösen ajándék- és

 vásárlási utalványok vonatkozásában.

 41    Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport- és/vagy szórakoztató rendezvények

tervezése, szervezése és rendezése; élő előadások bemutatása; bálok, sorsjátékok, szépségversenyek, szórakoztató

 show-k és vetélkedők (oktatás és szórakoztatás) rendezése.

 ( 111 )  220.719

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01715

 ( 220 )  2016.05.17.

 ( 732 )  Bajcsi István, Paraid (RO)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység, szórakoztatás, rendezvények.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.720

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01993

 ( 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).

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).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  220.722

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01987

 ( 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).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  220.723

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01986

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  220.725

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 16 01720

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  Kriston Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INTIMTORNA

 ( 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; különösen egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; prevenciós célú egészségmegőrzési célú tanácsadás és képzés;

 könyvkiadás, előadások, tanfolyamok szervezése.

 45    Domain nevek lajstromozása; jogi dokumentumok elkészítése; közvetítés [személyek közötti vitákban];

online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi tulajdon használatának engedélyezése; szellemi tulajdonjogok

 figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  220.727

 ( 151 )  2017.02.13.

 ( 210 )  M 15 02875

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  Familinfó Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Gerbár és Dr. Kálmán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  220.730

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 00301

 ( 220 )  2016.02.04.

 ( 732 )  Kiss-Kálmán Éva, Harkány (HU)

 ( 541 )  GYERMEKÁLDÁS HETE

 ( 511 )  35    Gyermekfogantatással kapcsolatos reklámozás; gyermekfogantatással kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

 gyermekfogantatással kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; gyermekfogantatással kapcsolatos irodai munka.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai

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

lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú

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

letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; rádió- és televízióprogramok készítése; szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem

reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai próbák; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

 szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

 ( 111 )  220.731
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 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02112

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Aizelman Alexander, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Hajdúné Bogatova Galina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  220.732

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02118

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Pannon Teaház Kft., Esztergom (HU)

 ( 541 )  SISI TEA

 ( 511 )   30    Tea.

 ( 111 )  220.733

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02119

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Pannon Teaház Kft., Esztergom (HU)

 ( 541 )  ERZSÉBET KIRÁLYNÉ TEA

 ( 511 )   30    Tea.

 ( 111 )  220.734

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 01186

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonboglári eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  220.735

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 01183

 ( 220 )  2016.04.07.
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 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonboglári eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  220.736

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02120

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Pannon Teaház Kft., Esztergom (HU)

 ( 541 )  ELISABETH TEA

 ( 511 )   30    Tea.

 ( 111 )  220.737

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02117

 ( 220 )  2016.06.21.

 ( 732 )  Halliburton Energy Services, Inc., Carrollton, Texas (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  CYPHER

 ( 511 )  42    Olajkutakkal és gázkutakkal kapcsolatos szolgáltatások, mégpedig optimális geofizikai és geológiai

paraméterek, megszabott kezelések, dúsítások és anyagmennyiségek elemzése és fejlesztése átfogó jellegű

geofizikai és geológiai talajmodel szolgáltatása céljából, kút- és fraking-helyek és kútközök meghatározásához;

 kiviteli tervek készítése.

 ( 111 )  220.738

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02114

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  Testvértrans Kft., Maklár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Áruszállítás, fuvarozás, raktározás.

 ( 111 )  220.739

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02111

 ( 220 )  2016.06.20.

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

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Aprósütemények, kekszek.

 ( 111 )  220.740

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 01839

 ( 220 )  2016.05.30.

 ( 732 )  Onogur Hagyományőrző Egyesület, Siófok (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Harcosok völgye

 ( 511 )  25    Bőrruházat, cipők, egyenruhák, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, hosszúnadrágok, ingek, jelmezek,

kabátok, kalapok, kesztyűk, lábbelik, mellények, övek, vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok, vívóálarcok

 és sisakok, kézműves termékek.

  28    Vívófegyverek, íjászfelszerelések, céltáblák, íjak íjászathoz, kézműves termékek.

 41    Filmgyártás, könyvkiadás, szabadidős szolgáltatások, tanítás, oktatás, televíziós szórakoztatás, testnevelés,

testnevelés oktatás, újságterjesztés, versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), zenekarok szolgáltatásai,

kulturális és hagyományőrző rendezvények, bemutatók, programok és kiadványok; kézműves foglalkozások,

 ismeretterjesztő rendezvények, sportesemények, szórakoztató rendezvények, történelmi- és várjátékok.

 ( 111 )  220.741

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 01188

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Dunántúli eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  220.742

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 01187

 ( 220 )  2016.04.07.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Dunántúli eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  220.743

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02123

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Theil-Czeglédy Fruzsina Ilka, Budapest (HU)

 ( 541 )  TINTAKŐ

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, folyóiratok, plakátok, papír alapú reklám hordozók.

  35    Könyvek, kiadványok, folyóiratok, plakátok papír alapú reklámhordozók, papíráru forgalmazása.

  41    Rendezvények, tanfolyamok, oktatás, kultúrális tevékenység, zenés programok, kiállítások.

 ( 111 )  220.744

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02261

 ( 220 )  2016.07.05.

 ( 732 )  Vilhelm-László Marianna, Budapest (HU)

 Vilhelm-Gulyás Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  220.745

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02127

 ( 220 )  2016.06.21.

 ( 732 )  WOLTERS Kluwer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

 hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
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 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari

 vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 ( 111 )  220.746

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02125

 ( 220 )  2016.06.20.

 ( 732 )  SYSTO Számítástechnikai Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RISKA

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.747

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02265

 ( 220 )  2016.07.05.

 ( 732 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Dolly Natural

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, kártékony állatok irtására szolgáló samponok kutyák és macskák részére.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 111 )  220.748

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02404

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Horváth Judit, Budapest (HU)

 dr. Szeidl Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.749

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02403

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Limonita SD Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Teák; jeges teák; tea alapú italok; készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz.

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

 és más készítmények italokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  220.750

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02269

 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hanganyag és képi információ digitális rögzítésére, archiválására és automatikus szabályozására szolgáló

elektronikus berendezés; képi információk digitális rögzítésére, közvetítésére és archiválására szolgáló kamera;

hanganyag konvertálására és hálózati visszahallgatására, valamint kamera vezérlésére alkalmas speciális

 felhasználású számítógép.

 ( 111 )  220.751

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02413

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Fehér Ajtó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.752

 ( 151 )  2017.02.14.
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 ( 210 )  M 16 02406

 ( 220 )  2016.07.21.

 ( 732 )  Shen Ku-Liang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 )  Lancastlife

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kivéve sportcipők és futball cipők, kalap és sapka.

 ( 111 )  220.753

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02414

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Fehér Ajtó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  220.754

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02556

 ( 220 )  2016.08.05.

 ( 732 )  Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Colonnade Atlasz Utasbiztosítás

 ( 511 )   36    Biztosítás.

 ( 111 )  220.755

 ( 151 )  2017.02.14.

 ( 210 )  M 16 02561

 ( 220 )  2016.08.06.

 ( 732 )  Kőbányainé Lányi Eszter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Eszthair Studio

 ( 511 )   44    Szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 111 )  220.757
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 ( 151 )  2017.02.15.

 ( 210 )  M 16 01636

 ( 220 )  2016.05.12.

 ( 732 )  Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  220.758

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 01859

 ( 220 )  2016.06.01.

 ( 732 )  Soós Olivér Gábor, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Söröskorsó alátétek; sörökkel kapcsolatos ajándéktárgyak ebben az osztályban.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

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

 kapcsolatos ajándéktárgyak ebben az osztályban.

  32    Sörök.

 ( 111 )  220.759

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 01722

 ( 220 )  2016.05.20.

 ( 732 )  TERC Kereskedelmi és Szolgáltató 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).

 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 )  220.760

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 01723

 ( 220 )  2016.05.20.
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 ( 732 )  TERC Kereskedelmi és Szolgáltató 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).

 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 )  220.761

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 02147

 ( 220 )  2016.06.22.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (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).

 ( 111 )  220.762

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 02149

 ( 220 )  2016.06.22.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.763

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 02152

 ( 220 )  2016.06.22.
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 ( 732 )  Tóth Albert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.764

 ( 151 )  2017.02.16.

 ( 210 )  M 16 02155

 ( 220 )  2016.06.23.

 ( 732 )  Exonreal Ingatlan Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 111 )  220.769

 ( 151 )  2017.02.17.

 ( 210 )  M 16 02176

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Kun Richárd, Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 vetőmagok; élő növények és virágok; virághagymák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; árubemutatók; kutatások

 ügyletekkel kapcsolatosan; kiállítások szervezése.

  39    Szállítások; áruk csomagolása és raktározása; virágküldő szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint ide tartozó kutatói és tervezői tevékenységek és ehhez

 kapcsolódó szoftwer tervezések és fejlesztések.

 ( 111 )  220.776

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 00549

 ( 220 )  2016.02.22.

 ( 732 )  Enterprise Communications Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

  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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.777

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02109

 ( 220 )  2016.06.17.

 ( 732 )  Family Life Success Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pavelka Andrea, Székesfehérvár

 ( 541 )  Forrásoldat

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  220.778

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02251

 ( 220 )  2016.06.30.

 ( 732 )  Smartphone Hungary Kft., Nagydobos (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  220.779

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02252

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  OTTONEO Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  220.780

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02318

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Straub Dezső, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.781

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02393

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Medicover Egészségközpont Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Életünk az egészség

 ( 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).

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  220.782

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02398
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 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRENALOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 111 )  220.783

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02399

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 )  MDM - Magyar Diabétesz Menedzsment

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

9    Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; kommunikációs berendezések; mobil

 adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; adatgyűjtő készülékek, eszközök.

 10    Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

 vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  220.784

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02400

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRUNILER

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

 ( 111 )  220.785

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02539

 ( 220 )  2016.08.04.

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VASTIMO

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok elpusztítására és irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek, gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarölők.

 ( 111 )  220.786

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02544

 ( 220 )  2016.08.04.

 ( 732 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 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).

 ( 111 )  220.787

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02545

 ( 220 )  2016.08.04.

 ( 732 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  KA2AL kinderpitch

 ( 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).

 ( 111 )  220.788

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02681

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  Független Magyar Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási tanácsadás,

biztosítási ügynöki tevékenység; információk nyújtása biztosítási ügyekben; biztosítások; finanszírozási

szolgáltatások; hajókárbiztosítás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; pénzügyi

elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; takarékpénztárak; tűzkár elleni biztosítás;

 életbiztosítás.

 ( 111 )  220.789

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 03585

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  ADAMA Irvita N.V., Curaçao (CW)

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

 ( 541 )  BRISK

 ( 511 )  5    Fungicidek.

 ( 111 )  220.791

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 01532

 ( 220 )  2016.05.04.

 ( 732 )  Ocular Soft Kft., Szolnok (HU)

 ( 541 )  TAUPERT SZEMVIZSGÁLAT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  41    Szemvizsgálattal kapcsolatos coaching (tréning), oktatás, szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  220.792

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02236

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,

molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,

gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jégés jégkrém.

 43    Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

 szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.

 ( 111 )  220.793

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02237

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,

molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,

gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jég és

 jégkrém.

 43    Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

 szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.

 ( 111 )  220.794

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02238

 ( 220 )  2016.07.04.
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 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,

molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,

gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jég és

 jégkrém.

 43    Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

 szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.

 ( 111 )  220.795

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02239

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsökés zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és más gabonakészítmények; kenyér,

sütemények és cukrászkészítmények; pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok,

molnárkák, snack ételek, sütőipari termékek, cukrászsütemények, torták, kekszek, kétszersültek, gyümölcstorták,

gyümölcsös sütemények, lepények, piték, gofrik, fánkok; készételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok, salátaöntetek; fűszerek; jég és

 jégkrém.

 43    Vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei

 szolgáltatások, gyorséttermi (snack bar) szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása.

 ( 111 )  220.796

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02240

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Qpharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 )  Bactrocine

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  220.797

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02241
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 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  ISG Personalmanagement Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Fejvadász szolgáltatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerő-felvételi tanácsadás;

munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő toborzási hirdetés;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő

toborzási szolgáltatás; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet kiválasztása pszichológiai

eljárásokkal; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési segítségnyújtás

 a vállalat fejlesztéséhez.

  41    Coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning.

 ( 111 )  220.798

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02242

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 )  Tóth Miklós, Karancslapujtő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények; cukorkák [édességek]; cukrászáru; fagyasztott sütemények; gyümölcsös sütemények;

kekszek [sós- és édes kekszek]; kétszersültek; lisztek és más gabonakészítmények; mézeskalács; ostya [töltött és

töltetlen]; palacsinták; pékáruk; péksütemények; piskóták, piskótatészták; pralinék; sütemények [édes- és sós

sütemények]; sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; sütemények, cukrászsütemények és kekszek

 (aprósütemények); tartós sütemények; teasütemények; zabos sütemények.

 ( 111 )  220.799

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02675

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  SK8 BioMed Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 9    Szoftverek, rögzített.

 ( 111 )  220.800

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02678

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  36    Aláírási és adminisztrációs szolgáltatások egyéni és csoportos élet-, egészség-, ingatlan- és

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi

jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap

közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési

szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások, alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és

 menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  220.801

 ( 151 )  2017.02.23.

 ( 210 )  M 16 02679

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  METLIFE. NAVIGATING LIFE TOGETHER

 ( 511 )  36    Aláírási és adminisztrációs szolgáltatások egyéni és csoportos élet-, egészség-, ingatlan- és

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi

jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap

közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési

szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások,alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és

 menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  220.802

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 01141

 ( 220 )  2016.04.04.

 ( 732 )  Kovács Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  LUX HUMANA

 ( 511 )  16    Könyvek, kiadványok, papíráruk; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; könyvek;

 könyvecskék, brosúrák.

 35    Reklámozás; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

marketing konzultációs szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós és

 reklámozási szolgáltatások.

 41    Kiadói szolgáltatás; oktatás, nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek; képzés és

oktatás; önismereti tanfolyamok; távoktatás, levelező és on-line oktatás; coaching; karrier-tanácsadás;

üzletvezetési tanácsadás; képzési és oktatási tanácsadás; oktatási szolgáltatások coaching területén; oktatási és

tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása, lebonyolítása; oktatási és

képzési útmutatók kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási, tanácsadási

szolgáltatás; oktatási kézikönyvek fejlesztése, kiadása; oktatással, üzleti oktatással kapcsolatos oktatás,

szolgáltatás; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatás, szolgáltatás; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatás,

szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatás, szolgáltatás; spirituális és lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatás,

szolgáltatás; pszichológiai tanácsadás; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; kulturális és szórakoztató

 tevékenységek szervezése; konferenciák, kiállítások szervezése; hang- és video-anyagok készítése; fényképészet.
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 ( 111 )  220.803

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 01262

 ( 220 )  2016.04.14.

 ( 732 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; optikai szolgáltatások.

 ( 111 )  220.804

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 01789

 ( 220 )  2016.05.26.

 ( 732 )  Taller Antalné, Halásztelek (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szépségszalonok.

 ( 111 )  220.805

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 01928

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  Keve Gábor Attila, Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Papp Anikó, Szeghalom

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Műszempillák; ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; ragasztószerek műszempillákhoz.

 ( 111 )  220.806

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 01932

 ( 220 )  2016.06.07.

 ( 732 )  YLI SIKMAGNESEK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Budapest

 ( 541 )  D-TECTOR

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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
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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).

 ( 111 )  220.808

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 00177

 ( 220 )  2016.01.21.

 ( 732 )  Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 Kiss János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BREITENBACH

 ( 511 )   29    Lekvárok (dzsemek), kompótok; szárított, főzött gyümölcsök; gyümölcs alapú készítmények.

  33    Alkoholtartalmú italok, borok, pálinkák.

  35    Alkoholtartalmú italok, borok forgalmazása.

 ( 111 )  220.809

 ( 151 )  2017.02.24.

 ( 210 )  M 16 02397

 ( 220 )  2016.07.20.

 ( 732 )  MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

9    Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;

 kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.

 10    Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

 vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  220.811

 ( 151 )  2017.02.27.

 ( 210 )  M 16 01468

 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  AMAZON TRAVEL Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazásszervezés; autóbérlés; autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői

szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; komphajón történő szállítás; közlekedési információ; látogatások

tervezése turistáknak; légijármű bérlete; légi szállítás; őrzött értékszállítás; sétahajó szolgáltatások;

személyszállítás; személyszállítás taxival; tengeri szállítás; tengeri ügynökség; utaskísérés; utasszállítás;
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 utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi utazások szervezése.

 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 )  220.812

 ( 151 )  2017.02.27.

 ( 210 )  M 16 01469

 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  AMAZON TRAVEL Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Álmokat Váltunk Valóra

 ( 511 )  39    Utazásszervezés; autóbérlés; autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői

szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; komphajón történő szállítás; közlekedési információ; látogatások

tervezése turistáknak; légijármű bérlete; légi szállítás; őrzött értékszállítás; sétahajó szolgáltatások;

személyszállítás; személyszállítás taxival; tengeri szállítás; tengeri ügynökség; utaskísérés; utasszállítás;

 utazásszervezés; vízi járművek kölcsönzése; vízi utazások szervezése.

 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 )  220.813

 ( 151 )  2017.02.27.

 ( 210 )  M 16 02438

 ( 220 )  2016.07.26.

 ( 732 )  Ispán Szilvia, Dömsöd (HU)

 Perger Zsófia, Diósd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Ajándékkártyák; ajándék papír-írószeráruk; könyvek; füzetek; grafikák; papíráru; poszterek.

  25    Ruházati cikkek.

  28    Ajándéktárgyak.

 ( 111 )  220.814

 ( 151 )  2017.02.27.

 ( 210 )  M 16 02611

 ( 220 )  2016.08.11.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás
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 céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.

 ( 111 )  220.815

 ( 151 )  2017.02.27.

 ( 210 )  M 16 02181

 ( 220 )  2016.06.27.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  CARTINDEX

 ( 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  220.816

 ( 151 )  2017.02.27.

 ( 210 )  M 16 02177

 ( 220 )  2016.06.27.

 ( 732 )  Lady Elite Fashion Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  220.818

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01643

 ( 220 )  2016.05.13.

 ( 732 )  Milkovics Pál Péter, Brüsszel (BE)

 ( 740 )  Gőczey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nyamm

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.819

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 14 02592
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 ( 220 )  2014.08.22.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest

 ( 541 )  Dupla esély

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével), kivéve a szerencsejátékokkal

kapcsolatos nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,

 vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák.

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

terjesztése, szabadtéri hirdetés, kivéve a szerencsejátékokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés, hirdető

 ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 ( 111 )  220.820

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02644

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Dr. Sándor János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó András, 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 )  220.821

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02498

 ( 220 )  2016.08.01.

 ( 732 )  Universal Leasing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.822

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02351

 ( 220 )  2016.07.14.
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 ( 732 )  Lázár György, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Sándor, Szeged

 ( 541 )  PAVANE TÁNCEGYÜTTES ÉS ZÁSZLÓFORGATÓ CSOPORT

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.823

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02342

 ( 220 )  2016.07.13.

 ( 732 )  "SZISZI" Vendéglátó Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, Kaposvár

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.824

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02069

 ( 220 )  2016.06.15.

 ( 732 )  Nagy Béla 100%, Siófok (HU)

 ( 740 )  Nagy Bence Béla, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Disznóhús; csomagolt húsok.

  40    Vágóhidak.

 ( 111 )  220.825

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01767

 ( 220 )  2016.01.16.

 ( 732 )  György István, Budapest (HU)

 Simon Fanni, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.826

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01005

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  E-Billing Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  220.827

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02062

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  220.828

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02060

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  PompAsia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápolási cikkek; testápolási és
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szépségápolási készítmények; parfümök és illatanyagok; olajesszenciák és aromakivonatok; bőrápoló

 készítmények; tusfürdők; parfümök; hidratáló testápolók [kozmetikai].

 9    Napszemüvegek; napszemüvegekhez tokok, lencsék, keretek, tartók és ezek alkatrészei és tartozékai.

 14    Ékszerek; időmérő eszközök; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy

bevont díszek; láncok [ékszerek]; fülbevalók; gyöngyök; tűk [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek];

dísztűk; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; mandzsettagombok; medálok; melltűk, brossok [ékszerek];

 órák; nyakkendőtűk; nyakláncok.

 18    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; kulcstokok; levéltárcák, pénztárcák; névjegytartók,

 kártyatartók; hitelkártyatartók; bőrszíjak; táskák; övtáskák; ernyők, esernyők; erszények.

  24    Vásznak; fürdőszobai vászonneműk; törölközők.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások;

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal,

utazótáskákkal, bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy

féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal,

illatszerekkel, illóolajokkal, kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; interneten keresztül történő

eladás, on-line webshop, csomagküldő szolgálat ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal,

bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek

utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal,

kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; import, export, közvetítői tevékenység ruházati

cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal, bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel,

nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszekkel,

napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal, kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel

kapcsolatban; eladási promóció mások részére ruházati cikkekkel, cipőkkel, kalapárukkal, utazótáskákkal,

bőröndökkel, tárcákkal, ékszerekkel,időmérő eszközökkel, nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek

utánzataiból készült vagy bevont díszekkel, napszemüvegekkel, szappanokkal, illatszerekkel, illóolajokkal,

kozmetikai cikkekkel, hajmosó szerekkel kapcsolatban; információadás és tanácsadás kiskereskedelmi

tevékenységgel kapcsolatban; kereskedelmi tanácsadás és üzleti management segítségnyújtás; kirakatrendezés;

 áruk bemutatása; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.

 ( 111 )  220.829

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 02051

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Göd

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.830

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01931

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, Budapest

 ( 541 )  Erkölcs, Erő, Egyetértés

 ( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  220.831

 ( 151 )  2017.02.28.

 ( 210 )  M 16 01771

 ( 220 )  2016.05.24.

 ( 732 )  DOMINO'S IP HOLDER LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

 ( 740 )  SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DOMINO'S

 ( 511 )  30    Előkészített pizzák, hideg és meleg szendvicsek, kenyérrudacskák, frissen sütött zsömleszerű

kenyérgombócok, és előkészített tészta-előételek, melyek helyszíni vagy azon kívüli fogyasztásra alkalmasan

rendelhetők; kandiscukor, kekszek (aprósütemények), sajttorta és sütőipari desszertek; szárított bors

 fűszerezéshez.

 35    On-line rendelésszolgáltatás elvitelre árusító éttermek és kiszállítás területén; franchise szolgáltatások,

nevezetesen üzletvezetési segítségnyújtás felajánlása éttermek, elvitelre árusító éttermek és házhozszállítást

 vállaló éttermek létrehozásához és működtetéséhez.

  39    Házhozszállítást nyújtó éttermi szolgáltatások.

 43    Éttermi szolgáltatások, nevezetesen pizza, egyéb élelmiszer- és italellátás helyben vagy azon kívüli

 fogyasztásra; elvitelre árusító éttermi szolgáltatások.

A rovat 110 darab közlést tartalmaz. 
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