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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14. 

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek 

61 
 

MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

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

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

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

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

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 00237

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  Vinum Dominium Borászati Termelő és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

 ( 541 ) DOMINIUM PINCÉSZET

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 16 02905

 ( 220 ) 2016.09.13.

 ( 731 )  Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács István Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Adatbiztonsági tanácskozás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok

digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; honlap alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik személy számára

[információtechnológiai szolgáltatások];információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;

internet-biztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

minőség-ellenőrzés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos

információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan

hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok felderítése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver kölcsönzése, bérlése; számítógépes

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép

programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten

keresztüli személy-azonosság lopás felderítése érdekében; szerver hosting, bérlés; szoftverek frissítése; szoftver

karbantartás; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely

 biztosítása internetes honlapokon.

 ( 210 ) M 16 03217

 ( 220 ) 2016.10.11.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Barack és Szilva

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

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

 naptárak.

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

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

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások, kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra, kiállítási szolgáltatások
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oktatási célokra, kiállítások megszervezése oktatási célokra, konferencia szolgáltatások, konferenciaszervezés,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szolgáltatások [étel és italszolgáltatás], vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03313

 ( 220 ) 2016.10.18.

 ( 731 )  PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03353

 ( 220 ) 2016.10.21.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Egészséggel kapcsolatos CD-k, DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  16    Könyvek, folyóiratok kiadása.

 35    Reklámozás; hirdetési helyek bérbeadása, kölcsönzése; videók és hirdetések megjelentetése; információ és

tanácsadás fogyasztóknak; információs adatbázisok kialakítása, szerkesztése; árubemutatás; nyomtatott és

 elektronikus direkt marketing.

 41    Nevelés; szakmai képzés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; videó készítése, publikálása;

 egészségnevelés és ismeretterjesztés tárgyú filmek gyártása, publikálása.
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 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; weboldalak kialakítása és üzemeltetése;

 Információs adatbázisok kialakítása és szolgáltatása; tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03466

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Murányi Edina, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Lelki- és szellemi tanácsadás, konzultáció személyes kapcsolatok terén, személyre szabott

 személyiségfejlesztő szaktanácsadás, személyes támogatás egyéni és csoportos tanácsadás keretében.

 ( 210 ) M 16 03594

 ( 220 ) 2016.11.16.

 ( 731 )  Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   16    Toalettpapír.

 ( 210 ) M 16 03595

 ( 220 ) 2016.11.16.

 ( 731 )  Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   16    Toalettpapír.

 ( 210 ) M 16 03598

 ( 220 ) 2016.11.17.

 ( 731 )  Belső Roland Miklós, Ivánc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó gyümölcsökből készülő pálinka.

  35    Pálinkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.
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  39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03794

 ( 220 ) 2016.11.30.

 ( 731 )  Fragola Fagylaltozó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRAGOLA

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládés sütemények; fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek;

fagylalt édességek; fagylaltkeverékek; fagylaltos édességek; fagylaltos sütemények; joghurtalapú fagylaltok; kávé

 alapú italok; saláta készítmények; sütemények; szendvicsek; szörbetek [fagylaltok].

 35    Létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás; termékek

forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvezetés; franchise

szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja;

üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; franchise üzletek létesítésével

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás.

 43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 16 03895

 ( 220 ) 2016.12.11.

 ( 731 )  Nagy Ákos, Óbarok Nagyegyháza (HU)

   

( 546 )

 ( 511 )  30    Hántolt köles főzőtasakban, hajdina főzőtasakban, tönkölybúza főzőtasakban, tönkölybúza védőgázban,

 bulgur főzőtasakban, kuszkusz, zab főzőtasakban.

 ( 210 ) M 16 03914

 ( 220 ) 2016.12.13.

 ( 731 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) LIPÓTI PARASZTKENYÉR

 ( 511 )   30    Pékáruk; kenyér.

 ( 210 ) M 16 03915

 ( 220 ) 2016.12.13.

 ( 731 )  Lipóti Pékség Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) LIPÓTI NOSZTALGIA KIFLI

 ( 511 )   30    Bucik, zsemlék; pékáruk.

 ( 210 ) M 16 03917

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  Tánczos Anita, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből és bőrutánzatokból készült termékek: övek, bőrszíjak, esernyők, erszények, pénztárcák, táskák,

 bőröndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás, kereskedelmi célú árubemutatás, divatbemutatók, kis- és nagykereskedelem, a ruházati cikkek,

cipők, kalapáruk, bőrből és bőrutánzatokból készült termékek, övek, bőrszíjak, ernyők, esernyők, erszények,

 pénztárcák, táskák, bőröndök körében.

 ( 210 ) M 16 03977

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  Juhász László, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Tamás, Budapest

 ( 541 ) Székesfehérvári Székely Bál - A Kárpát-medencei magyarság ünnepe

 ( 511 )   41    Bálok szervezése.

 ( 210 ) M 16 03991

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  JEBETO Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, utazótáskák és bőröndök; táskák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; használt számítógépek kereskedelme és

 forgalmazása.

  36    Ingatlanügyletek; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; lakások bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 03994

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Major Sándor, Sáránd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

 ragasztóanyagok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; költöztetéssel kapcsolatos hirdetés online felületen, kereskedelmi

 adminisztráció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; költöztetés.

 ( 210 ) M 16 04005

 ( 220 ) 2016.12.20.

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

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

 ( 541 ) Indofil

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

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

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

 szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 16 04014

 ( 220 ) 2016.12.20.
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 ( 731 )  Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing, online

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, reklámozás, sajtófigyelés, tördelési

 szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói

tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése

és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, riporteri szolgáltatások, szövegek kiadása, (nem reklámcélú-), szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; honlap dizájn tanácsadás,

web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, számítástechnikával és programozással kapcsolatos

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 16 04034

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  Balkán Hangja Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszev Dancso Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 04035

 ( 220 ) 2016.12.21.

 ( 731 )  Havas Media Hungary Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 04036

 ( 220 ) 2016.12.22.

 ( 731 )  HAÁSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Adamik Péter Pál, Szeged

 ( 541 ) SUNBARS

 ( 511 )   10    Testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; testrehabilitációs készülékek gyógyászati használatra.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 04064

 ( 220 ) 2016.12.29.

 ( 731 )  Magyar Szociális Farm Szövetség, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Major Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, azon belül gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése,

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 45    A hátrányos helyzetű személyek, különösen, de nem kizárólagosan megváltozott munkaképességű

személyek, vagy fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, autisták, egészségkárosodottak, javító - nevelő

intézmény- vagy függőséget kezelő intézmény keretében ellátott személyek képességének fejlesztését, szinten

tartását, a társadalmi életben való részvételét, valamint önálló életvitelét elősegítő szolgáltatás, továbbá a

hátrányos helyzetű személyek szocializációját, reszocializációját, habilitációját, rehabilitációját szolgáló

szolgáltatás, illetve munkára felkészítő, védett foglalkoztatási szolgáltatás, szocializációs, reszocializációs,

közérdekű munkavégzést segítő, utógondozó, pártfogó felügyeleti, jóvátételi intézkedésekre vonatkozó

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00035

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  "BIBLIO-MARKT" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Bányaművelés; építés; építési tanácsadási szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); gyárépítés;

 hajóépítés; konzultáció konstrukciókról; raktárak építése és javítása.

 ( 210 ) M 17 00048

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  TERMINDEX Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00049

 ( 220 ) 2017.01.04.

 ( 731 )  TERMINDEX Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00058

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  SPIN ENERGY Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 00071

 ( 220 ) 2017.01.09.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs
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 ( 541 ) PécsONE

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00082

 ( 220 ) 2017.01.10.

 ( 731 )  Páhi László, Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok; tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyömgyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán(az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00103

 ( 220 ) 2017.01.13.

 ( 731 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok.

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00134

 ( 220 ) 2017.01.16.

 ( 731 )  Faragó Martin László, Budapest (HU)

 ( 541 ) Wine and Violin

 ( 511 )   35    Hangszerek forgalmazása, alkohol tartalmú italok -borok forgalmazása.

  37    Hangszerek készítése, javítása, felújítása, restaurálása.

  41    Nevelés, kulturális tevékenység, kiállítások szervezése, koncertek-, borkóstolók szervezése.

 ( 210 ) M 17 00160

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Tóth Gergő, Verpelét (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1440



  
( 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).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.(az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 17 00172

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Varga Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó & Juhász Ügyvédi Iroda, Tiszafüred

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból.

  41    Televíziós szórakoztatás; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 00181

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Beltéri gipsz alapú vakolatok, glettanyagok.

 ( 210 ) M 17 00290

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Földházi Roland Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Katalin, Budapest

 ( 541 ) xprotector

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 00301

 ( 220 ) 2017.01.30.

 ( 731 )  HelpNeT Iroda Egészségügyi Internet Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marczali Melinda, Budapest

 ( 541 ) PharmaPhoto

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00315

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Viasat Hungária Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Stíluspárbaj Lakatos Márkkal

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás;

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi

előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri

szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok

lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek

kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 17 00317

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Váltó-sáv Alapítvány, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Mészáros Mercedes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termék, tanítási és oktatási anyag.

  28    Játékok, játékszerek (más osztályba nem tartozó).

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00324

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Aquamarin Szállodaipari Kft., Hévíz (HU)

 ( 541 ) Hotel Aquamarin Hévíz - a gyógyító pihenés Otthona!

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00332

 ( 220 ) 2017.02.01.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00333

 ( 220 ) 2017.02.01.

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

 ( 740 )  Dr. Túri László jogtanácsos, Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron

 ( 541 ) Beers of Europe-Minden sör egy külön világ

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 00341

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor 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; hangok vagy képek
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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.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00342

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; 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.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00353

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 ) Colonnade Insurance S.A. Jednající prostrednictvím Colonnade Insurance S.A. organizacní slozka se sídlem Na

 Pankráci 1683/127 Praha 4-Nusle, Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gépjármű biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00355

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  Koligyerné Rádi Ágnes, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00387

 ( 220 ) 2017.02.06.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gellért Hill
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 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 17 00389

 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  Hanyecz Károly 100%, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 ) GYOMATHERM

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések.

 ( 210 ) M 17 00391

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Multifom Tervező, Beruházó, Hasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tervrajzok.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00396

 ( 220 ) 2017.02.07.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Detektív Bt. - a nyomozócsalád

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00398

 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stubenvoll Zsolt ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor 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; 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.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00399
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 ( 220 ) 2017.02.06.

 ( 731 )  Hierholcz Nikolett 100%, Abaliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Természetes méz; méz; lépesméz; mézek; trüffeles mézek; csokoládé alapú termékek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládék; csokoládéval bevont édességek; édességek folyékony

 gyümölcsös töltéssel.

 ( 210 ) M 17 00400

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  ALBALOGH RATIO Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes

hálózaton; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában;

hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes

hirdetési felület bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása

weboldalakon; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon

található hirdetési helyek bérbeadása; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és

minták] terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámprospektusok terjesztése; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák, nyomtatott

anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; eladási

reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing

menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás az üzleti promóció

terén; sajtóreklámozási konzultáció; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

 marketing-konzultációs szolgáltatások; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00401

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Tálas Krisztián 100%, Sárkeresztes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra; klór; vízkezelésre használt vegyszerek; vegyi

összetételek vízkezeléshez; baktériumölők [nem orvosi vagy állatorvosi használatra]; készítmények növények

 kórokozók elleni védelmére; gyártási folyamatokban használt fertőtlenítő hatású detergensek.

5    Fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra; fertőtlenítők

úszómedencékhez; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve

szappanok]; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek [kivéve

fertőtlenítő szappan]; tuberkulózis elleni készítmények; spóraölők; vírusölő szerek; baktériumirtók; baktériumölő
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szerek, baktérium eltávolítók; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő]

gombás anyagok; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; fertőtlenítő készítmények gyümölcsök és zöldségek

lemosására; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

fertőtlenítőszerek állatgyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek fogorvosi készülékekhez és műszerekhez;

 fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez.

  35    Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

 40    Vízkezelés; vízkezelés és -tisztítás; vízkezelés és víztisztítás; vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás; vízkezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00403

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 ) DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló, Adatszolgáltató és Irattározó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr Mester Katalin, Budapest

 ( 541 ) GREENINVOICE

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 17 00404

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Csapolda Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) CSAPOLDA

 ( 511 )   35    Ital, alkoholtartalmú italok, sörök forgalmazása.

 ( 210 ) M 17 00405

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hronyecz Judit ügyvéd, Tatabánya

  

( 546 )

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

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, rádió és televízió programok készítése, sportversenyek rendezése, szépségversenyek

szervezése, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére, állattenyésztési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00406
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 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00407

 ( 220 ) 2017.02.07.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00422

 ( 220 ) 2017.02.08.

 ( 731 )  CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00447

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  WALMARK a.s., Trinec (CZ)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gastinum

 ( 511 ) 5    Gombaölő szerek, fungicidek, gyomirtó szerek, herbicidek; gyógyszerészeti és paragyógyszerészeti

termékek, vitaminok és ásványi anyagok és nyomelemek, diétás és táplálkozási készítmények és gyógyhatású

készítmények, orvosi szirupok, gyógynövénykivonatok és kombinált készítmények vitaminból: ásványi

anyagokból, nyomelemekből és növényi kivonatokból, táplálékkiegészítők vitaminnal vagy ásványi anyagokkal

vagy nyomelemekkel gazdagítva, vitaminkészítmények, vitamin és multivitamin készítmények, ásványi anyagok

és több ásványi anyagot tartalmazó készítmények, gyógynövény tea orvosi célokra, gyógynövények, cukorkaáruk

vagy pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák vagy kapszulák vagy tabletták vagy rágók gyógyhatású

adalékokkal; diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek és diétás italok gyógyászati használatra, diétás

ételek gyógyászati használatra, tápanyag adalékok gyógyászati célokra, fehérjekészítmények vagy élelmiszerek

gyógyászati használatra, balzsamkészítmények és krémek és kenőcsök gyógyászati használatra, vegyi

készítmények gyógyászati használatra, zsírok gyógyászati használatra, gyógysók, tinktúrák gyógyászati

használatra, növényi kivonatok vagy szirupok, vitamin és ásványi tápanyagok koncentrátumok formájában,

protein koncentrátumok mint táplálékkiegészítők, élesztő gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők
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gyógyászati hatással, táplálék vagy dietetikus készítmények gyógyászati célokra a napi táplálék kiegészítésére

mint instant táplálék vagy önálló keverék, mely főleg tejporból vagy állati eredetű proteinekből áll, vitamin vagy

ásványi adalékokkal, vagy nyomelemekkel vagy cukorral is; különleges táplálék-készítmények sportolók vagy

nagy energialeadással rendelkező személyek számára, zselés készítmények táplálkozásra, táplálékkészítmények a

napi étkezés kiegészítésére, mely főleg tejporból vagy állati vagy zöldség eredetű proteinekből áll, vitamin vagy

ásványi adalékokkal, vagy nyomelemekkel vagy cukorral is; táplálékkiegészítők nem orvosi célokra és melyek

állati eredetű anyagokat tartalmaznak; táplálékkiegészítők nem orvosi célokra és melyek növényi eredetű

 anyagokat tartalmaznak.

 ( 210 ) M 17 00450

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca Santa Fe, Mexico (MX)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIMBO

 ( 511 )   30    Liszt, kenyér és gabonakészítmények és termékek; édestészta és édességek/cukrászáruk.

 ( 210 ) M 17 00457

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Kottán András, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Herczeg Attila, Veszprém

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00458

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  SFI Engineering Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) sfi

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

és kutató szolgáltatások; gépészmérnökség; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai szaktanácsadás; számítógépes

hardverek fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes hardverek tervezése a gyártóipar számára;

energiakezelő szoftverek programozása; energiakezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; logisztikához,

ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és

fejlesztése; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos

számítógépes szoftverek fejlesztése; logisztikai számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és

fejlesztése; számítógép-programozás; számítógép-programozás az energiaipar számára; számítógép-programozás

és szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógépes programozással kapcsolatos
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mérnöki szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes szoftverek fejlesztése

számítógéppel támogatott tervezéshez/gyártáshoz [cad/cam]; ipari gépek tervezése; ipari létesítmények tervezése;

ipari termékek tervezése; ipari tervezési szolgáltatások; ipari tervezőmérnöki szolgáltatások; ipari tervezéssel

kapcsolatos információnyújtás; ipari tervezéssel kapcsolatos jelentések készítése; ipari tervezéssel kapcsolatos

szaktanácsadás; ipari üzemek tervezése; mérési rendszerek tervezése; mérnöki tervezés és konzultáció;

sportlétesítmények tervezése és kialakítása; sportlétesítmények tervezése; számítógépek ipari formatervezésével

kapcsolatos szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki tervező szolgáltatások; termékfejlesztés;

termékfejlesztési szolgáltatások; termékfejlesztési tanácsadás; termékkutatás és -fejlesztés; terméktervezés;

terméktervezés és fejlesztés; terméktervezési szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció;

tervezéssel kapcsolatos technológiai szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; új termékek

 tervezése és tesztelése; új termékek tervezése és kifejlesztése.

 ( 210 ) M 17 00459

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

 ( 541 ) eQka

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00460

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

 ( 541 ) Qkapp

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00461

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft. 1/1, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00462

 ( 220 ) 2017.02.09.

 ( 731 )  Netta-Pannonia Kft. 1/1, Nagykanizsa (HU)
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 ( 740 )  Dr. Morvay Boldizsár, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00464

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAPESTRY COLLECTION BY HILTON

 ( 511 )   36    Ingatlan-közvetítési szolgáltatások, ingatlankezelési szolgáltatások.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások élő tánc, varieté és zenei előadások formájában; nightclub szolgáltatások;

egészségklub szolgáltatások, nevezetesen instrukciók és felszerelések biztosítása testgyakorlatokhoz; nem üzleti

és nem kereskedelmi célokra szolgáló élő bemutatók, fogadások, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és

összejövetelek szervezése és lebonyolítása az oktatás, kultúra, sport és szórakoztatás területén; színházi és operai

 jegyek közvetítése.

 43    Ideiglenes szállások bérbeadása; ideiglenes szállások foglalása; hotel, motel, bár, kávézó, étterem, bankett és

élelmezési szolgáltatások; termek bérbeadása fogadások, konferenciák, bemutatók, szemináriumok és

 összejövetelek megtartása céljából.

 44    Szépségszalonok, fodrászati szalonok, fodrászati szolgáltatások; masszázs szolgáltatások; a test és lélek

gyógyítását és jólétét szolgáló gyógyfürdő szolgáltatások; szauna, pezsgőfürdő és napfürdő szolgáltatások;

 kozmetikai, fodrászati és aromaterápiai tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00475

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KALLOS SPA

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények; hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények; samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények; bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozókrémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási
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 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 44    Szépségszalonok; bőrápolás; kozmetikai kezelések; fodrászat; hajápolás; hajkezelések; konzultáció és

 tanácsadás a bőrápolás és hajápolás területén.

 ( 210 ) M 17 00496

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Megújuló Magyarországért Alapítvány 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csomós Lilla Annamária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 17 00498

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00499

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Update 1 Solarfit System

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

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium szalonok szolgáltatásai; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00501

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  Kovács Tamásné, Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00519

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Kalocsa Kristóf, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vintage Motorcycle Company

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00520

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Kalocsa Kristóf, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00521

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  REVITÁL Ingatlanfejlesztési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) REVITÁL

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kiszervezett vállalatirányítás; költségelemzés;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szállodai üzletvezetés; számlázás; titkársági szolgáltatások; üzleti

értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások;

üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
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 tanácsadási szolgáltatások.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdonkezelés; ingatlanfejlesztés; ingatlanforgalmazás;

ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások

bérbeadása; lakbér beszedés; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

 bankügyletek, ingatlan]; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; vagyonkezelés.

 37    Ácsmunkák; állványozás; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; épületbontás;

épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés, épülettömítés; felvonók

felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása

és javítása; gyárépítés; kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe

helyezése és javítása; konzultáció konstrukciókról; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása;

rozsdamentesítés; tapétázás; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; útburkolás; úttisztítás; vakolás

 [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése; villamos vezetékek javítása; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 17 00522

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Meches Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 ) Meches

 ( 511 )   35    Bérszámfejtés, könyvelés, számlázás.

 36    Faktorális szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás], kölcsön

 nyújtás kezességvállalás mellett.

  42    Számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 210 ) M 17 00523

 ( 220 ) 2017.02.16.

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

 Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gere Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, mozgó vendéglátás, élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.

 ( 210 ) M 17 00524

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Lutheran Invest Kft., Kötcse (HU)

 ( 740 )  Végh Szabolcs, Balatonszárszó

 ( 541 ) REFORMÁTOR

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 17 00525

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Kabiri Szőnyeg Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   27    Szőnyegek (kfle textilanyagból).

 ( 210 ) M 17 00532

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Egedi-Kovács Melinda, Budapest (HU)

 Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÉDIKUS ALKÍMIA

 ( 511 )  16    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); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hiirdetői tevékenység

számítógépes hiálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hiely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

[tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);tördelési

 szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.

 ( 210 ) M 17 00555

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

technikák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és

 vezetése; szórakoztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; párkapcsolati terápia.

 45    Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek közötti vitákban); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; házasságközvetítő irodák; párkapcsolat megtartásának és

 elmélyítésének elősegítése.

 ( 210 ) M 17 00567

 ( 220 ) 2017.02.19.

 ( 731 )  WaffelKing Kft. 1/1, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
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 fogyasztásra.

 ( 210 ) M 17 00568

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  Optix Bt. 100%, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szemüveglencse-tisztító oldatok; szemüvegtisztító szerrel átitatott törlőrongyok; tisztítószerrel átitatott

 szemüvegtisztító kendők.

9    Biztonsági szemüvegek; 3d-s szemüvegek televíziókészülékekhez; biztonsági szemüvegek a szemek

védelméhez; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; borítók szemüvegekhez; felírt szemüvegek; fém és műanyag

kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; háromdimenziós szemüvegek;

kamerás szemüvegek; kerékpáros szemüvegek; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek

szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; láncok szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli szemüvegkeretek; lencsék szemüvegekhez; lencsék

szemüvegekhez, szemüveglencsék; motoros szemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; nagyító

szemüvegek; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; okostelefonok szemüvegek formájában;

oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; pótlencsék szemüvegekhez;

síeléshez használt szemüvegek; szemüveg; szemüveg alkatrészek; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok; szemüvegek; szemüvegek lencséi;

szemüvegek lövéshez [optikai]; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika];

szemüvegek síeléshez; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek

fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencse-védők; szemüveglencsék; szemüvegpántok;

szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok;

szemüvegtokok; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; szemüvegzsinórok; vakításgátló szemüvegek;

vakításmentes szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; virtuális valóság szemüvegek;

 visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez.

 21    Szemüvegtörlő kendők; törlőkendők szemüvegek törléséhez; törlőkendők szemüvegekhez; törlőkendők

 szemüvegtörléshez; törlőrongy szemüvegek tisztítására.

 ( 210 ) M 17 00578

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  BO-RA-KEM Környezetvédelmi, Tervezői és Szakértői Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BO-RA-KEM

 ( 511 )  35    Beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; kiszervezett

 vállalatirányítás.

  42    Műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 17 00579

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  RAJMARI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RAJMARI

 ( 511 ) 2    Bevonóanyagok [festékek]; fémvédő készítmények; festékek és lemosók; festékekhez használt kötőanyagok;

festékekhez használt kötőanyagok; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok]; glazúrok [festékek, lakkok]; hígítók

 lakkokhoz.

 37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;
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elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása

 és javítása.

  42    Műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 17 00587

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Best Asian Foods Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Tóth Károly, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00589

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Bridges Budapest Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdey Péter Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00591

 ( 220 ) 2017.02.21.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Xtend

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek és irodaszerek,

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára; kereskedelmi piacok szervezése

származékos eszközök számára; tőzsdékkel kapcsolatos információk és adatok biztosítása; tőzsdék szervezése

részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdék részvényekkel és más értékpapírokkal való

kereskedés lebonyolítására; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értéktőzsde;

pénzügyi értékpapírok; értéktőzsdei információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; értékpapír
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keresekedelem; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; piaci

árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi

információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi információk nyújtása; értékpapír kereskedelmi

szolgáltatások; értékpapírok átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás,

információs szolgáltatás; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos

számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; értékpapírokkal,

kötvényekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

 értékpapír tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00593

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Zimek Pálinka Kft., Zamárdi (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00596

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  YNFOO ONLINE Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 bűvészkellékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 17 00602

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulik György, Vác

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00604

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulik György, Vác

  
( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00606

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  MÓRA-INVEST Beruházó, Fejlesztő és Kivitelező Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Tamás, Pécs

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00610

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  HSA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Helmeczi András, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 17 00611

 ( 220 ) 2017.02.22.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Lipo Prosta sol

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

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás, étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

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

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00612

 ( 220 ) 2017.02.22.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Lipo Multi sol

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

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás, étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme.

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

 egészségügyi tanácsadás, életmód klubszolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00614

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  STRATOLAB Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vető Gábor, Budapest

 ( 541 ) CSILLAGSZEKÉR PLANETÁRIUM

 ( 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).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00618

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Kenese Marina-Port Zrt., Balatonkenese (HU)

 ( 541 ) Marina Port

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00619

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Kenese Marina-Port Zrt., Balatonkenese (HU)

 ( 541 ) Hotel Marina Port

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00642

 ( 220 ) 2017.02.23.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 ) EXACYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 00646

 ( 220 ) 2017.02.24.

 ( 731 )  N-Vogue Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Földvári László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 17 00658

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  M.L.S. Magyarország Kereskedelmi Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Enyvszerű faipari kötőanyagok; epoxigyanták nyers állapotban;ragasztószerek (ipari); szilikonok; tűzállóvá

 tevő anyagok;vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi készítmények festékgyártáshoz.

2    Alumíniumfestékek; bevonóanyagok (festékek); fabevonók (festékek); fafestékek, híg; fakonzerváló olajok;

fakonzerváló termékek; fapác; fémvédő szerek; festékek; fixálóanyagok (lakkok); fizetin; hígítóanyagok

festékekhez; hígítóanyagok lakkokhoz; korróziógátló készítmények; lakkok; maróanyagok; porfestékek; rozsda

elleni olajok; rozsda elleni védőszerek; rozsda elleni zsírok; színezékek; színezékek alapozófestékhez;
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 színezőanyagok; természetes gyanták nyers állapotban; tűzálló festékek; vaslakk.

3    Csiszolókorong; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolópapír (korund alapú); csiszolószerek; csiszoló termékek;

csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító); dörzspapír; parkettviasz; parkettviasz eltávolító szerek (mosószerek);

 polírozó készítmények; polírozó viasz; polírpapír; rozsdaeltávolító készítmények.

 ( 210 ) M 17 00680

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Brandmayr Christian, Innsbruck (AT)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Látogatások, utazások szervezése turistáknak; turisztikai városnézés; turistairodák; utaskísérés; sétahajó

 szolgáltatás; parkolási szolgáltatás; helyfoglalás utazáshoz.

 41    Sport-és kulturális tevékenységek; sport események szervezése, sport túrák szervezése; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek szervezése; sportfelszerelések

kölcsönzése; testnevelés; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; üdülési tárgyú információk;

üdülőtábori szolgáltatások; klubszolgáltatás; konferenciák, kulturális összejövetelek szervezése; tanfolyamok

 szervezése; főzőtanfolyamok szervezése.

 43    Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások; helyfoglalás panziókban, szállodákban; szállodai-, turistaházi

 szolgáltatás; üdülőtáborok szolgáltatásai; táborhelyek hasznosítása; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 17 00681

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) otthon a természetben

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőr ápolásra; masszázs készítmények (nem

orvosi használata); kozmetikai készítményekkel impregnált kendők; illóolajak; olajok kozmetikai célra; olajok

tisztításra; piperecikkek; illatszerek; fürdő készítmények (nem gyógyászati célra); szappanok; hajápoló szerek;

 fogkrémek.

5    Egészségügyi termékek; krémek gyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású

készítmények; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövény kivonatok; légfrissítő szerek; légtisztító szerek;

szájápoló szerek gyógyászati használatra; gyógycukrok; gyógyitalok; cukrászati gyógytermékek; ehető növényi

rostok (nem táplálkozásra); étrend kiegészítők emberek számára; diétás készítmények; termálvizek; ásványvizek

 gyógyászati használatra; vitaminok; nyomelemek.

 30    Kávé, pótkávé; tea; tea alapú italok, kakaó; ételízesítők; fűszerek; aroma készítmények élelmezéshez;

természetes édesítőszerek; salátaöntetek; cikória; propolisz emberi fogyasztásra; méz; melasz; só; mustár; ecet;

 zabalapú ételek.

 ( 210 ) M 17 00682

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) CERES

 ( 511 )  5    Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zabalapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;

müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabonaalapú snack ételek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,

 főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 17 00691

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszesipari Zártkörűen Működő Rt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Minden cseppjében gyümölcs

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00692

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszesipari Zártkörűen Működő Rt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) Hunor Vadászlikőr

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00697

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 541 ) gauranga

 ( 511 )  30    Keksz; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek, kétszersültek;

kekszek sajt mellé; kekszkeverékek; kemény keksz [tengerészek keksze]; kétszersültek, száraz kekszek; krémeket

és gyümölcsöt tartalmazó sütemények; krémeket tartalmazó sütemények; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal;

omlós kekszek; ostyarudak; ostyarúd [keksz]; ostyák, goffrik; ostyák [étel]; ostyák; reggeli sütemények; sós

sütemények; sült apró fánksütemények; süteményekhez való tészta; zöldségekkel ízesített sós kekszek; vajas

kekszek [petit-beurre]; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); sós ostyás kekszek;

sós kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek [ehető]; sós kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sajttal töltött sós

kekszek; sajttal ízesített sós kekszek; sajtos kekszek; pirítósok [kekszek]; kekszek, rágcsálnivalók; kekszek [édes

vagy sós]; kekszek aperitifként; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; gyümölccsel ízesített kekszek,

aprósütemények; graham kekszek; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra;

fűszernövényekkel ízesített sós kekszek; fűszerekkel ízesített sós kekszek; félig bevont csokoládés kekszek; apró

vajas kekszek; aprósütemények, kekszek; csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű

bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládés kekszek; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval

bevont vajas kekszek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények;

dán vajas kekszek, aprósütemények; édes kekszek emberi fogyasztásra; malátából készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fűszerek; feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; gyümölccsel

 ízesített sós kekszek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; hagymás vagy sajtos kekszek.

 ( 210 ) M 17 00698

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 541 ) gouranga

 ( 511 )  30    Feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; sajttal ízesített sós kekszek; sajttal töltött sós kekszek; zöldségekkel ízesített sós kekszek;

graham kekszek; gyümölccsel ízesített sós kekszek; hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa];

kekszek, rágcsálnivalók; sajtos kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós

kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek

aperitifként; kekszek [édes vagy sós]; kekszek, kétszersültek; kétszersültek, száraz kekszek; pirítósok [kekszek];

apró vajas kekszek; aprósütemények, kekszek; csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé

ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládés kekszek; csokoládéval bevont ostyás kekszek;

csokoládéval bevont vajas kekszek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázzal bevont kekszek,

aprósütemények; dán vajas kekszek, aprósütemények; édes kekszek emberi fogyasztásra; félig bevont csokoládés

kekszek; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; gyümölccsel ízesített kekszek,

aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; keksz; kekszek csokoládé ízesítésű

bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek; kemény keksz [tengerészek

keksze]; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal;

 omlós kekszek; ostyarúd [keksz]; vajas kekszek [petit-beurre].

 ( 210 ) M 17 00699

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 541 ) góranga

 ( 511 )  30    Feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; sajttal ízesített sós kekszek; sajttal töltött sós kekszek; zöldségekkel ízesített sós kekszek;

graham kekszek; gyümölccsel ízesített sós kekszek; hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa];

kekszek, rágcsálnivalók; sós aprósütemények, kekszek; sajtos kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós

kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek aperitifként; kekszek [édes vagy sós]; kekszek,

kétszersültek; kétszersültek, száraz kekszek; pirítósok [kekszek]; apró vajas kekszek; aprósütemények, kekszek;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládés kekszek; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont vajas kekszek; csokoládéval

részben bevont omlós keksz; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; dán vajas kekszek, aprósütemények;

édes kekszek emberi fogyasztásra; félig bevont csokoládés kekszek; gabonafélékből készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó

kekszek, aprósütemények; keksz; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal;

kekszek sajt mellé; kekszkeverékek; kemény keksz [tengerészek keksze]; malátából készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostyarúd [keksz];

 vajas kekszek [petit-beurre]; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez.

 ( 210 ) M 17 00700

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  BIORGANON SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) ENTEROL BABY

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyászati célú étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 17 00701

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejpor; kristályosított, ízesített és habosított tej; tejtermékek, tej desszertek, joghurt italok; mousse,

tejsodó és habtejszínek; habtejszínek és tejsodók desszertekhez; édes habtejszín és friss tejszínhab; vaj; tejből

és/vagy tejtermékekből álló natúr vagy ízesített italok; gyümölcsöt tartalmazó tejes italok (magas tejtartalommal);

erjesztett natúr vagy ízesített tejtermékek; snack-ek, tejes snack-ek kivéve jégkrém, fagyasztott tej és fagyasztott

joghurtok; sajt snack-ek; sajtok; sajtkrémek; érlelt sajtok; felszínükön érlelt sajtok [surface ripened cheeses]; friss

 tejből készült sajtok és sós-vizes sajtok; túrófélék; friss forrázott vagy gyúrt sajtok; joghurt sajtok, joghurtok.

 30    Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;

liszt; sütemények és piték, édes vagy sós; pizzák; natúr vagy ízesített és/vagy töltött fánkok; gabona alapú

termékek; gabonapelyhek; főleg nyers tésztát tartalmazó félkész ételek; tésztából készült készételek; kenyér;

kekszek; édes vagy fűszeres aprósütemények; ostyák; gofrik; piték; cukrász termékek; az előbb felsorolt

valamennyi termékek natúr és/vagy sült és/vagy ízesített formában; kenyeret tartalmazó és vagy sós előételek;

kekszek vagy sütemények; cukormázak; joghurtból, fagylaltból, jégből, fagyasztott joghurtból készült

cukormázak, ízesített jég; méz; só; mustár; ecet; szószok (összetevők); édes mártások; sütemény öntetek;

 fűszerek.

 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék; sörök; nem alkoholos szénsavas üdítők; gyümölcsitalok

(nem alkoholos italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádéhoz; ízesített ásványvizek és egyéb nem

alkoholos italok; készítmények ásványvizek készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványvíz vagy nem

ásványvíz); zöldséglevek (italok); gyümölcs vagy zöldségitalok; szénsavas vizek; gyömbéres limonádék,

sörbetek; italkészítmények; az osztályba tartozó nem alkoholos gyümölcs- vagy zöldségkivonatok; tej

 erjesztéshez szükséges hatóanyagokat tartalmazó nem alkoholos italok.

 ( 210 ) M 17 00702

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fruttimo

 ( 511 )  29    Tej; tejpor; kristályosított, ízesített és habosított tej; tejtermékek, tej desszertek, joghurt italok; mousse,

tejsodó és habtejszínek; habtejszínek és tejsodók desszertekhez; édes habtejszín és friss tejszínhab; vaj; tejből

és/vagy tejtermékekből álló natúr vagy ízesített italok; gyümölcsöt tartalmazó tejes italok (magas tejtartalommal);

erjesztett natúr vagy ízesített tejtermékek; snack-ek, tejes snack-ek kivéve jégkrém, fagyasztott tej és fagyasztott

joghurtok; sajt snack-ek; sajtok; sajtkrémek; érlelt sajtok; felszínükön érlelt sajtok [surface ripened cheeses]; friss

 tejből készült sajtok és sós-vizes sajtok; túrófélék; friss forrázott vagy gyúrt sajtok; joghurt sajtok, joghurtok.

 30    Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;

liszt; sütemények és piték, édes vagy sós; pizzák; natúr vagy ízesített és/vagy töltött fánkok; gabona alapú

termékek; gabonapelyhek; főleg nyers tésztát tartalmazó félkész ételek; tésztából készült készételek; kenyér;

kekszek; édes vagy fűszeres aprósütemények; ostyák; gofrik; piték; cukrász termékek; az előbb felsorolt

valamennyi termékek natúr és/vagy sült és/vagy ízesített formában; kenyeret tartalmazó és vagy sós előételek;

kekszek vagy sütemények; cukormázak; joghurtból, fagylaltból, jégből, fagyasztott joghurtból készült

cukormázak, ízesített jég; méz; só; mustár; ecet; szószok (összetevők); édes mártások; sütemény öntetek;

 fűszerek.
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 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék; sörök; nem alkoholos szénsavas üdítők; gyümölcsitalok

(nem alkoholos italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádéhoz; ízesített ásványvizek és egyéb nem

alkoholos italok; készítmények ásványvizek készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványvíz vagy nem

ásványvíz); zöldséglevek (italok); gyümölcs vagy zöldségitalok; szénsavas vizek; gyömbéres limonádék,

sörbetek; italkészítmények; az osztályba tartozó nem alkoholos gyümölcs- vagy zöldségkivonatok; tej

 erjesztéshez szükséges hatóanyagokat tartalmazó nem alkoholos italok.

 ( 210 ) M 17 00716

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  SYBA Napvédelem Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Czibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Syba

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00719

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Syba Napvédelem Kft, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Czibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Stabilo Luxe

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00720

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Syba Napvédelem Kft, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Czibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ellipsun

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények(az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 17 00731

 ( 220 ) 2017.03.02.

 ( 731 )  Péterszegi János, Budapest (HU)

  

( 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).

 ( 210 ) M 17 00732

 ( 220 ) 2017.03.03.

 ( 731 )  LEPA Consulting Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 17 00739

 ( 220 ) 2015.04.24.

 ( 731 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; toalettkendők papírból; eldobható szalvéták; papírszalvéták; zsebkendők;

arctörlő kendők, törölközők; egészségügyi papír, WC-papír; konyhai papírtöriők [tekercsek]; papírtörölközők;

papír asztalterítők; csomagolásra szolgáló műanyagok [amelyek nem tartoznak más osztályokba];

 csomagolóanyagok.

 ( 210 ) M 17 00795

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

 ( 541 ) ALIGVÁROM

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00799

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Campona Shopping Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi helyiségek és ingatlanok, irodák,

kiskereskedelmi, szállásadási és szabadidős egységek, lakóparkok, lakások, kiskereskedelmi és szabadidős

komplexumok, bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi parkok és vegyeshasználatú fejlesztések működtetése,

kezelése és adminisztrálása, valamint üzemeltetési, vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás; többféle

kiskereskedelmi bolt, lakás, üzleti, szórakoztató, vendéglátó-ipari, szállásadási, egészségügyi és szépségápolási,

szabadidős, éttermi és bár-, oktatási, képzési, sport- és gyógyászati szolgáltatás egyhelyre gyűjtése vegyes

használatú fejlesztési környezetben, valamint működtetése, kezelése és adminisztrálása, továbbá üzemeltetési,

vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás; sportközpontok és -komplexumok, sportszállások, kondicionáló
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termek, szabadidős központok és komplexumok, szabadidős szállások, üdülőközpontok és -komplexumok,

üdülőszállások és -táborok, üdülőfaluk, ideiglenes szálláshelyek, hotelek, szállodai szállások, szállodaláncok

működtetése, kezelése és adminisztrálása, valamint üzemeltetési, vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás.

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

szolgáltatás); ingatlanügyletek; kiskereskedelmi terület biztosítása, közvetítése, bérbeadása mindenféle

árukereskedelmi tevékenység folytatásához; őskereskedelmi terület biztosítása, közvetítése, bérbeadása

szolgáltatások nyújtásához, ideértve étterem, kávézó, bár, éjszakai mulató, kaszinó, mozi, egészségklub,

szépségszalon és banki helyiségek; ingatlankomplexumok, épületek és lakáshasználatú rezidenciák, lakóparkok,

lakások, kereskedelmi használatú helyiségek és épületek, bevásárlóközpontok, irodahelyiségek és -épületek,

parkolók közvetítése, bérbeadása, kezelése, üzemeltetése; sportközpontok és -komplexumok, sportszállások,

kondicionáló termek, szabadidős központok és komplexumok, szabadidős szállások, üdülőközpontok és

-komplexumok, üdülőszállások és -táborok, üdülőfaluk, ideiglenes szálláshelyek, hotelek, szállodai szállások,

szállodaláncok közvetítése, bérbeadása, kezelése, üzemeltetése; bevásárlóközpont-fejlesztési és -kezelési

szolgáltatások; bérlő gazdálkodási szolgáltatások; ingatlanmenedzsment, ingatlanügynökségi, és -kezelési

 szolgáltatások.

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

valamennyi szolgáltatás); (bútorozott vagy bútorozatlan) ideiglenes szállások, panziók bérbeadása; szállodai

szolgáltatás; hotel szolgáltatás; üdülőtáborok és üdülőfaluk szolgáltatásai (szállásadás); ideiglenes szálláshelyek,

nevezetesen panziók, hotelek, motelek, üdülőházak foglalási szolgáltatása; szállodai szállásbiztosítás; bárban

nyújtott szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása vendégeknek; gyorséttermek (snackbarok); kávéház-étterem;

étkezdék (üzemi/iskolai); önkiszolgáló éttermek; kiállítóhelyek és -termek vezetése; bérlet/bérbeadás

(tárgyalóterem); szállodai elhelyezés, szállodai szolgáltatások, nyaralószállodai szolgáltatások nyújtása;

kongresszusi létesítmények rendelkezésre bocsátása és szolgáltatások nyújtása; utazási ügynökségi szolgáltatások

 (szállodai helyfoglalások érdekében), szálláshelyek megrendelése és étkezési helyfoglalás és rendelés.

 ( 210 ) M 17 00801

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Hleks Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Anadoluhisari Beykoz, Istanbul (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pattogós cukorka.

 ( 210 ) M 17 00803

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  AGORA Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Radnóty Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00817

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ISLAND OF FREEDOM

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00818

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 17 00840

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  Molnár Sándor, Tét (HU)

 Molnár Sándorné, Tét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; ruhafogas; napellenző tartó; oszloptartó.

  28    Karácsonyfa talpak.

  40    A 20-as és 28-as áruosztályba tartozó áru készítése és gyártása.

 ( 210 ) M 17 00841

 ( 220 ) 2017.03.13.

 ( 731 )  TÜF Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 ) ALMADOS

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almapálinka, almabor, almaborpárlat.

 ( 210 ) M 17 00842

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar 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).

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

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 17 00853

 ( 220 ) 2017.03.14.

 ( 731 )  Tóth Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 ) BLACK LOVE SZOLÁRIUM

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 17 00879

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 17 00880

 ( 220 ) 2017.03.17.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 17 00923
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 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Kócsó Nikolett, Kiskunmajsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Sporttáskák, táskák, ételhordó táskák.

  25    Sportruházat, sportcipők, sportkiegészítők.

 28    Sporteszközök, funkcionális sportszerek, wellness eszközök, edzőtermek felszerelései, masszázs hengerek,

 kineziológiai szalagok, sportjátékok.

 35    Élelmiszerek, étrendkiegészítők, italok, ruházati termékek, sportruházat és sportfelszerelések reklámozása,

 forgalmazása, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és online/webáruházai értékesítése; marketing szolgáltatások.

 41    Oktatás, sportoktatás, edzés, edzésprogramok, testkultúra szolgáltatások, edzőtermek, életmód tanácsadás

(képzés); fitnesz tanácsadás, versenyrendezés, sportrendezvények, szemináriumok, sport- és életmód

 szolgáltatások minősítése.

 ( 210 ) M 17 00927

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  LVC Diamond Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Játékkaszinók(szerencsejátékok),stúdiószolgáltatások, szerencsejátékok, szórakoztatási szolgáltatások,

 televíziós szórakoztatás.

 42    Grafikai tervezés, számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül, telekommunikációs technológiai tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00928

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  LVC Diamond Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VegasTV

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Játékkaszinók(szerencsejátékok),stúdiószolgáltatások, szerencsejátékok, szórakoztatási szolgáltatások,

 televíziós szórakoztatás.

 42    Grafikai tervezés, számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon

 keresztül, telekommunikációs technológiai tanácsadás.

 ( 210 ) M 17 00966

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Lavyl Royal Ltd 100%, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00967

 ( 220 ) 2017.03.23.

 ( 731 )  Radzeer Ltd. 100%, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 17 00980

 ( 220 ) 2017.03.24.

 ( 731 )  Alexander Willer, Lenzing (AT)

 ( 740 )  dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Főtt gyümölcsök körte-alma püré, alkoholban tartósított gyümölcs gyümölcspép termékek, gyümölcspép

 körte-alma alkoholos keverék, zselék.

 32    Gyümölcslevek - körte-alma keverék, készítmények italokhoz, körte- alma must, szirupok, szörpök

 italokhoz, körte-alma frissítő must enyhén alkoholos gyümölcsital.

 33    Alkoholos italok, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos esszenciák, alkoholos kivonatok, körte-alma

 must italok, alkoholos frissítő mustok, gyümölcstartalmú alkoholos italok digesztív italok enyhén szeszes italok.

 ( 210 ) M 17 01032
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 ( 220 ) 2017.03.29.

 ( 731 )  Brand Care Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk csomagolása és raktározása; csomagőrzés [áruk tárolása, őrzése]; gépkocsival történő szállítási

 szolgáltatások; raktározás; szállítás; tárolás.

 ( 210 ) M 17 01070

 ( 220 ) 2017.04.01.

 ( 731 )  Dr. Váci Zsuzsanna 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Dr. Liber Ádám ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Utazás és utasok szállítása; utazásszervezés; utazások szervezése és lebonyolítása.

  40    Fogászati laboratóriumok; fogászati protézisek gyártása rendelésre; fogtechnikusi szolgáltatások.

 44    Fogászat; fogászati tanácsadás; fogászasszisztensi szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatásai; fogászati

 eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 01088

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Szalai Evelin, Enese (HU)

 ( 740 )  dr. Baltavári Richárd, Budapest

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01185

 ( 220 ) 2017.04.12.

 ( 731 )  EURO-MALL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SHOPMARK

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készitmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); komposzt, szalma (trágya); só konzerváláshoz, kivéve az

 élelmiszereket; bizonyos adalékok az élelmiszeripar számára.

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

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); festékek, kencék, lakkok ipari, kézműipari és művészeti célokra;
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 ruhafestékek; színezőanyagok élelmiszerekhez és italokhoz.

3    Fehérítőkészitmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajak, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

dezodorok emberek vagy állatok számára; szobaillatosító készitmények; egészségügyi készitmények mint

 piperecikkek.

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötö termékek; tüzelőanyagok (beleértve

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

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készitmények; egészségügyi készitmények gyógyászati

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

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

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

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

egészségügyi készitmények a személyes higiénia céljaira, a piperecikkek kivételével; pelenkák csecsemők és

inkontinenciában szenvedők számára; dezodorok nem emberek vagy állatok számára; gyógyhatású samponok,

szappanok, lemosószerek és fogkrémek; étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek

egészségügyi előnyei vannak; húshelyettesítők, diétás élelmiszerek és italok gyógyászati vagy állatgyógyászati

 alkalmazásra; dohánymentes cigaretták, gyógyászati célra.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); fémek fólia vagy por alakban, további

feldolgozásra, fém építőanyagok; kisebb fémcikkek; hordozható épületek vagy fémszerkezetek; egyes funkció

 vagy rendeltetés szerint máshová nem sorolt árucikkek nem nemesfémből.

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

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

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

 motor- és hajtógép-alkatrészek; elektromos tisztítógépek és berendezések.

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); evőeszközök nemesfémekből, villanyborotvák és

 elektromos nyírógépek (kézi eszközök).

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); készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos kutatási célokra; hajókat ellenőrző

készülékek és berendezések mint mérő-, valamint utasítást továbbító készülékek és berendezések; szögmérők;

lyukkártyás irodagépek; valamennyi számítógépes program és szoftver, tekintet nélkül az adathordozóra vagy a

 terjesztés módjára.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); rögzítő kötések és speciálisan gyógyászati célú ruházat; menstruációs, fogamzásgátlási

és szülészeti árucikkek, eszközök és műszerek; gyógyászati cikkek és protézisek, mesterséges vagy szintetikus

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1474



 anyagokból; kifejezetten gyógyászati célra készített bútorok.

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); légkondicionáló berendezések;

elektromos és nem elektromos ágymelegítők, forró vizes palackok, melegítőpárnák; elektromosan fűtött párnák és

 takarók nem gyógyászati használatra; elektromos forróvíztartályok; elektromos főzőedények.

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

szereplő valamennyi áru); földi járművek motorjai és hajtógépei; földi járművek tengelykapcsolói és erőátviteli

 alkatrészei; légpárnás járművek.

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ékszerek, ékszerutánzatok, például strassz;

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, nyakkendőcsíptetők; kulcskarikák, kulcsláncok és ezek díszei; apró

 díszítőtárgyak, bizsuk; ékszertartó dobozok; alkatrészek ékszerekhez és órákhoz.

 15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); mechanikus zongorák és

 tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); papírvágó kések; tokok, fedelek, borítók és papír

tárolására vagy rögzítésére szolgáló eszközök; egyes irodai gépek; festőkellékek művészeti használatra és beltéri

és kültéri festéshez; egyes eldobható papíráruk; egyes papírból vagy kartonból készült, funkció vagy rendeltetés

 szerint máshová nem sorolt áruk.

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

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); gumianyag

abroncsok újrafutózásához; szennyezésgátló úszógátak; ragasztószalagok nem orvosi, papíripari vagy háztartási

használatra; műanyagfóliák, nem csomagolásra; rugalmas fonalak, gumi- vagy műszálak nem textilipari

használatra; egyes, az ebbe az osztályba tartozó anyagokból készült, rendeltetés vagy funkció szerint máshová

 nem sorolt áruk.

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); bőröndök és bevásárló táskák; poggyászcímkék; névjegykártyatartók és

 levéltárcák; dobozok és tokok bőrből vagy műbőrből.

 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); félig megmunkált faáruk; furnérlemezek; építési üveg; üvegzúzalék utak megjelöléséhez; fali

 levélszekrények.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); fémbútor, kempingbútor, puskatartó állványok, újságtartó

állványok; beltéri árnyékolók ablakokba; ágyneműk; tükrök, továbbá lakberendezési és piperetükrök;

rendszámtáblák, nem fémből; kisebb tömegcikkek nem fémből; nem fémből készült vagy nem fali

 levélszekrények.

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

kivételével}; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); eszközök és tartályok háztartási és konyhai célokra; kis, kézi konyhai eszközök
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darálásra, őrlésre, zúzásra vagy törésre; szervírozó eszközök; fésűk, elektromos és nem elektromos; fogkefék,

 elektromos és nem elektromos; táltartók és rekeszes palacktartók.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); zsinórok és zsinegek természetes vagy mesterséges textilrostból, papírból

vagy műanyagból; halászhálók, függőágyak, kötélhágcsók, kötéllétrák; ponyvák járművekhez; egyes funkció

vagy rendeltetés szerint máshová nem sorolt zsákok és táskák; zsákok textilanyagokból csomagoláshoz; állati

 rostok és nyers textilrostok.

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); háztartási lenvászon; ágyneműk papírból; hálózsákok,

 hálózsák bélések; szúnyoghálók.

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); parókák,

parókák fejtetőre és álszakállak; hullámcsatok és hajszalagok; hajhálók; csatok és villámzárak; apró

 díszítőtárgyak, nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); szórakoztató és játékfelszerelések, és ezek vezérlői; szórakoztató

 és trükkös tárgyak; vadász- és horgászfelszerelések; felszerelések különböző sportokhoz és játékokhoz.

 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); tejes italok (főként tejet tartalmazó); magvak

 emberi fogyasztásra elkészítve, nem ízesítőszerek vagy aromák.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); kávé-,

 kakaó-, csokoládé- vagy teaalapú italok; emberi fogyasztásra előkészített gabonakészítmények.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); feldolgozatlan gabonafélék; növényi maradványok;

 feldolgozatlan alga; nyers faanyag; tojások keltetéshez; friss gomba és szarvasgomba; állati alom.

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

szörpök és más készitmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

 alkoholmentes italok.

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

 áru).

 34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

 dohánypótlék (nem gyógyászati célra).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek

szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;

ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, automaták, postai rendeléssel
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működő katalógusok vagy elektronikus média útján lehet nyújtani; írott közlemények és feljegyzések

rögzítéséből, átírásából, összeállításából vagy rendszerezéséből álló szolgáltatások, valamint matematikai vagy

 statisztikai adatok összeállítása; reklámügynökségek szolgáltatásai.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); pénz- és valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek az alábbiakat

foglalják magukban: valamennyi pénzintézet vagy azokkal kapcsolatban álló intézmények szolgáltatásai;

bankoktól eltérő hitelintézetek által nyújtott szolgáltatások; holdingtársaságok "befektetési alapjainak"

szolgáltatásai; részvényekkel és vagyonnal foglalkozó brókerek szolgáltatásai; vagyonkezelő bevonásával kezelt

valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások; utazási csekkek és akkreditívek kibocsátásával kapcsolatban nyújtott

szolgáltatások; lízingfinanszírozás; épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai; biztosításra vonatkozó

 szolgáltatások.

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

szolgáltatás); épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az

építőipar területén működő szakipari vállalkozások; építési szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások; hajóépítési

szolgáltatások; szerszámok vagy építőanyagok kölcsönzéséből álló szolgáltatások; javítási szolgáltatások;

különféle javítási szolgáltatások; karbantartási szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása érdekében,

 anélkül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztatnák.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); az alapvetően rádió-

 vagy televízióműsorok sugárzásából álló szolgáltatások.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); az állomásokat, hidakat, vasúti kompokat üzemeltető társaságok által nyújtott,

a fuvarozó által igénybe vett szolgáltatások; a szállítójárművek bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások; a

tengeri vontatóhajókkal, kirakodással, kikötők és dokkok működésével, hajótörést szenvedett hajók és

rakományaik mentésével kapcsolatos szolgáltatások; az áruk feladás előtti csomagolásával és elosztásával

kapcsolatos szolgáltatások; az utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy idegenforgalmi

hivatalok által nyújtott információs szolgáltatások, a díjszabással, a menetrenddel és a szállítási móddal

 kapcsolatos információnyújtás; a járművek vagy áruk szállítás előtti ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások.

 40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a tárgy

vagy az anyag olyan átalakítása vagy bármely eljárás, amely ezek alapvető tulajdonságait megváltoztatja;

anyagmegmunkálási szolgáltatások, amelyek bármely anyag vagy tárgy gyártási folyamatában előfordulnak, és

 nem építkezéssel kapcsolatosak.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a {bármely formában) személyek nevelésére vagy állatok

idomítására vonatkozó szolgáltatások; azok a szolgáltatások, amelyek alapvető célja az emberek szórakoztatása,

mulattatása vagy kikapcsolódása; képzőművészeti vagy irodalmi alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy

 oktatási célból.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); olyan mérnökök és tudományos szakemberek szolgáltatásai, akik

értékeléseket, becsléseket, jelentéseket készítenek és kutatásokat végeznek a tudomány és a technika területén

(beleértve a műszaki tanácsadást is); számítógépes és technológiai szolgáltatások számítógépes adatok és

személyes és pénzügyi információk biztonsága, valamint az adatokhoz és információkhoz való jogosulatlan

 hozzáférés kimutatása céljából; tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra.

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

valamennyi szolgáltatás); szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, külőnösen utazási irodák,

 utazásközvetítők útján; állatpanziók.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a személyek kezeléséhez kapcsolódó orvosi elemzési

szolgáltatások; a mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; a gyógyszertári tanácsadás; az állattenyésztés; a

 növénytermesztési szolgáltatások; a virágművészettel kapcsolatos szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 01241

 ( 220 ) 2017.04.19.

 ( 731 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia NNG Kft. Jogi Osztály, Budapest

 ( 541 ) Saint Isidore Day by NNG

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), szakmai és közösségi fórumok, illetve rendezvények szervezése

 és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 01300

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

 ( 541 ) Gift Cocktail

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

 ( 210 ) M 17 01322

 ( 220 ) 2017.04.24.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 01391

 ( 220 ) 2017.04.27.

 ( 731 )  Kristóf Kft. 100%, Esztergom (HU)

 ( 541 ) Hotel Szent Kristóf Panzio

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; információnyújtás szállodák díjainak összehasonlításával kapcsolatban; mások

szállodai ösztönző programjainak irányítása; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos

 szaktanácsadói szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

  36    Szállodabiztosítás; szállodai elhelyezés biztosítása; szállodákkal kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

 43    Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes

szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési

csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával

kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;

szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes szállásadás];

foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
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kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés

értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;

szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;

foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodák,

 szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.

 ( 210 ) M 17 01398

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEKI

 ( 511 ) 9    Mobile alkalmazások, letölthető alkalmazások mobil eszközökkel és letölthető mobil kuponokkal történő

 használatra.

  16    Kuponok, kuponfüzetek bónok, utalványok.

  35    Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, munkaerő toborzás.

 39    Étel házhozszállítás, ételszállítás; útvonaltervezési szolgáltatások, személyre szabott vezetői

 útvonaltervezés.

  41    Oktatás és szórakoztatás.

  42    Online számítógépes szolgáltatások és multimédiás alkalmazások programozása.

 ( 210 ) M 17 01452

 ( 220 ) 2017.05.04.

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

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AVALON MOTORS

 ( 511 )   35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

  37    Járművek karbantartása és javítása.

  39    Autókölcsönzés; járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 210 ) M 17 01454

 ( 220 ) 2017.05.04.

 ( 731 )  Parmalat S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PARMALAT DOLCE CREMOSO

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; joghurt, mascarpone.

A rovat 149 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  221.823

 ( 151 )  2017.07.14.

 ( 210 )  M 17 01645

 ( 220 )  2017.05.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyek szállítása szárazföldön.

 ( 111 )  221.886

 ( 151 )  2017.07.14.

 ( 210 )  M 17 01684

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútor

kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  221.891

 ( 151 )  2017.07.14.

 ( 210 )  M 17 01693

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  Agro-Chemie Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő készítmények; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra;

 gombaölő szerek kertészeti használatra.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 16 03370

 ( 220 ) 2016.10.25.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) GLUXON

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők, amelyek nem tartalmaznak glükózt összetevőként.

 ( 210 ) M 16 03545

 ( 220 ) 2016.11.10.

 ( 731 )  Máté Csilla 100%, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Revolact

 ( 511 )  3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 5    Tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.338

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 14 01497

 ( 220 )  2014.05.12.

 ( 732 )  Cocktail Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.356

 ( 151 )  2017.04.26.

 ( 210 )  M 14 02406

 ( 220 )  2014.07.29.

 ( 732 )  K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Becher és Torma Ügyvédi Iroda, Dr. Béres Imre Pál, Budapest

  

( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.413

 ( 151 )  2017.07.04.

 ( 210 )  M 16 01252

 ( 220 )  2016.04.12.

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

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 37    Építkezés; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

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

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

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

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

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

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

 szoftver engedélyezése; online közösségi hálózat szolgáltatásai.

 ( 111 )  221.426

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 13 01266

 ( 220 )  2013.05.13.

 ( 732 )  K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Becher és Torma Ügyvédi Iroda, Dr. Béres Imre Pál, Budapest

 ( 541 )  FIGYELŐ TOP 200 GÁLA

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.430

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 00511

 ( 220 )  2016.02.18.

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Budapest

 SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Concorde Bank

 ( 511 )  16    Banki, pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó bélyegzők, pecsétek, bélyegzőtartók, blokkok [papíráruk],

borítékok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem

szövetből, cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok, csipeszes írótáblák, csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból [párázó-, töltőanyagok], csomagolópapír, diagramok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék

[papíráruk], formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, hírlevelek, irattartók, dossziék, irattartók [irodai cikkek],

irodai felszerelések a bútorok kivételével, írószerek, írótollak, könyvecskék, füzetek, levelezőlapok, levélpapír,

naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék [papíráruk], prospektusok, tollak

[irodai cikkek], töltőtollak, üdvözlőlapok/kártyák; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

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

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

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  41    Banki, pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 111 )  221.450
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 ( 151 )  2017.05.10.

 ( 210 )  M 16 01564

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  Safie Maghairi Mohamed, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  221.481

 ( 151 )  2017.05.18.

 ( 210 )  M 16 01389

 ( 220 )  2016.04.25.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THINKWARE

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

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

másolására szolgáló készülékek gépjárművekhez; kamerák gépjárművekhez; visszapillantó kamerák

járművekhez; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerákhoz, adatbázis kezelésnél és elektronikus

adattárolásnál használatos szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek autós videokamerák működtetéséhez;

letölthető számítógépes programok videokamerákhoz, nevezetesen gépjárművekbe szerelt videófelvevőkön

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

 vezeték nélküli kommunikációs eszközök autós videokamerák által felvett képek továbbításához.

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

információk továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; műholdas átvitel; kommunikáció fényvezető

szálas rendszereken keresztül; kommunikációs számítógép terminálokon keresztül; adatkommunikáció;

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

kommunikációs eszközön keresztül]; értéknövelt hálózati kommunikációs szolgáltatások; információnyújtás

 ügynökségek szolgáltatásairól.

 42    Termékek formatervezése; termékfejlesztés; gépjármű alkatrészek-tervezése; gépjárművek tervezése;

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

 értékelése.

 ( 111 )  221.686

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03128
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 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Hubai Imre Csaba, Karcag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátóipar.

  44    Állattenyésztés; gyepgondozás; gyomirtás; kertészet.

 ( 111 )  221.687

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03129

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Hubai Imre Csaba 100%, Karcag (HU)

 ( 541 )  GAZDACENTRUM

 ( 511 )   41    Gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátóipar.

  44    Állattenyésztés; gyepgondozás; gyomirtás; kertészet.

 ( 111 )  221.688

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03133

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.689

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03134

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.690

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03135

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.691

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03136

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.692

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03137

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.693

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03138

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.694

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03139

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.695

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03140

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.696

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03141

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.697

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03142

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.698

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03143

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.699

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03144

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.700

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03145

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.701

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 02984

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Oroszországból származó vodka.

 ( 111 )  221.702

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 02840

 ( 220 )  2016.09.06.

 ( 732 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

 ( 300 )  M1722596 2016.03.07. MX

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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 ( 541 )  STAY STRONG

 ( 511 )   29    Tejtermékek; élőflórás tejtermékek, savanyított tejtermékek, joghurtok és fehér lágy sajtok.

 ( 111 )  221.703

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 02842

 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  Chili és Vanília Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseh Gabriella, Budapest

 ( 541 )  Chili & Vanília

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) internetes reklám és élelmiszer kereskedelmi tevékenység.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); internetes felületen is.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.704

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03422

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Győr+ Média Zrt. 100%, Győr (HU)

 ( 740 )  Endrődi Péter, Veszprémvarsány

  

( 546 )

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

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

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

 klisék.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

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

 ( 111 )  221.705

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 17 00265

 ( 220 )  2017.01.27.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Centropolitan by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.706

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03432

 ( 220 )  2016.10.28.

 ( 732 )  Erdélyi Nándor 50%, Maglód (HU)

 Tibor Zoltán 30%, Budapest (HU)

 Sipos Fanni 20%, Diósd (HU)

 ( 740 )  Dr. Spránitz Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sport és fitnesz; sport- és szabadidős tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; oktatás, szórakozás és

 sport; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 44    Egészségfelmérési vizsgálatok; sportgyógyászati szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  221.707

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03570

 ( 220 )  2016.11.14.

 ( 732 )  Devecser Város Önkormányzata, Devecser (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

nyomdabetűk, klisék; albumok; bélyegzők (pecsétek); fényképek (nyomtatott; folyóiratok; katalógusok;

könyvecskék, füzetek; naptárak; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; szórólapok; tollak (irodai cikkek); transzparensek (papíráruk); újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőruhák; pólók; ruházat, ruhaneműk.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adnumsztració; irodai munkák; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; manöken/modellszolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; rádiós

reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása; televíziós

 reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 ( 111 )  221.708

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03577

 ( 220 )  2016.11.15.

 ( 732 )  L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  L'AMIA NATURA

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, aromák (esszenciálisolajok), bőrfehérítő termékek, bőrfehérítő

krémek, dezodorok (személyes használatra vagy állatoknak), esszenciaolajok, fogkrémek, fürdősók nem

gyógyászati használatra, illatszerek, illatszer készítmények, izzadásgátló piperecikkek, kozmetikai

bőrápolószerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, lemosószerek kozmetikai

használatra, napvédő készítmények (kozmetikumok),nem gyógyhatású fürdőkészítmények, olajok kozmetikai

használatra, piperecikkek, piperetejek, piperevizek, rózsaolaj, samponok, szappanok, virágkivonatok (illatszerek),

 virágokból készített illatszer alapanyagok.

 4    Illatosított gyertyák, mécsesek.

 41    Oktatás, oktatás irányú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

 letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése.

  44    Alternativ orvosi szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, masszázs, natúrkozmetikum gyártás.

 ( 111 )  221.709

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03707

 ( 220 )  2016.11.24.

 ( 732 )  Reznyákné Viniczai Rita, Tác (HU)

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

 ( 541 )  Viniczai

 ( 511 )  30    Cukrászáru; fagylaltok; jégkrémek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);

 teasütemények.

 43    Cukrászdák cukrászdai szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások;

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  221.710

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03708

 ( 220 )  2016.11.24.

 ( 732 )  Berényi Erzsébet, Dabas (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Edzőtermi szolgáltatások, edzőtermi órák, fitnesz tanácsadás, fitnesz edzési szolgáltatás, fitnesz oktatási

 szolgáltatás, fitnesz órák vezetése, személyi edző szolgáltatások, egészségklub szolgáltatások, alakformálás.

 44    Kozmetikai kezelések, kozmetikai szolgáltatások, kozmetikai arckezelések, kozmetikai testkezelések,

szépségszalonok, fodrászati szolgáltatás, pedikűr szolgáltatások, gyógypedikűr, manikűr szolgáltatások, műköröm

építési szolgáltatások, tetoválás, kozmetikai tetoválás, smink tetoválás, masszázsok, sportmasszázs, szolárium

szolgáltatások, hajhosszabbítási szolgáltatás, smink szolgáltatások, makeup szolgáltatások, makeup stylist,
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 szempilla stylist (3D és 4D szempillák készítése).

  45    Személyre szabott stylist szolgáltatások.

 ( 111 )  221.711

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03719

 ( 220 )  2016.11.28.

 ( 732 )  NILS ID Kft., Csömör (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftver internetalapú

 társkereséshez; számítógép programok és szoftverek.

 45    Egyéni igényeket kielégítő személyes és társas szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

ismerkedési szolgáltatások; magánszemélyek közötti szociális célú kapcsolatteremtési szolgáltatások; társkereső

 szolgáltatások.

 ( 111 )  221.712

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03418

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VakEgér Tőzsdekocsma

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  221.713

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03419

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Art Catering Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mákvirág Étterem

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  221.714

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03420

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár

 ( 541 )  Pannon Tipp

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

 ( 111 )  221.715

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03421

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Fejér Megyei Napló
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 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok revük (időszaki lapok); prospektusok.

 ( 111 )  221.716

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03281

 ( 220 )  2016.10.14.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  221.717

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03416

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Corner Rendezvényközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Bodza Bistro

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  221.718

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03417

 ( 220 )  2016.10.27.

 ( 732 )  Varjú Fészek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VakVarjú étterem

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  221.719

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03126

 ( 220 )  2016.10.04.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  innolact

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér
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gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  221.720

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03279
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 ( 220 )  2016.10.14.

 ( 732 )  Gyuris György 50%, Akasztó (HU)

 Stadler József 50%, Akasztó (HU)

 ( 740 )  Gyuris György, Akasztó

 ( 541 )  Stadler

 ( 511 )  33    Alacsony alkoholtartalmú italok; borok; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; szeszes

 italok, likőrök.

 ( 111 )  221.721

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03272

 ( 220 )  2016.10.14.

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

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, rágcsálnivalók.

 ( 111 )  221.722

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03127

 ( 220 )  2016.10.04.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol
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gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  221.723

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 17 00157

 ( 220 )  2017.01.19.

 ( 732 )  Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gránit Torony
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 ( 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 )  221.724

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 17 00156

 ( 220 )  2017.01.19.

 ( 732 )  Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tech Towers

 ( 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 )  221.726

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 15 02788

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  Kiss Balázs Tibor, Budapest (HU)

 Stokker Tamás István, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámfilmek készítése.

 41    Fényképészet; fotoriportok készítése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmgyártás; oktatási célú

 filmbemutatók.

  42    Geológiai felderítés; térképészet; tudományos kutatás.

 ( 111 )  221.727

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03903

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Oltványi Zsolt, Budapest (HU)

 SIGN COM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Faragó Fatime, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Higiéniai készítmények és cikkek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; babaitalok,

csecsemő italok; bébiételek; bőrápoló folyadékok [gyógyhatású]; cukorpótlók cukorbetegeknek; cukorbetegek

számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás ételek betegek számára;

diétás ételek csecsemők számára; diétás ételkiegészítők; diétás készítmények gyermekeknek; diétás
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táplálékkiegészítők; diétástermékek betegeknek; ételek cukorbetegeknek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítő

italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; gyógyhatású ásványi italok; gyógyhatású élelmiszerek terápiás célokra; gyógyhatású

ételkészítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövény-főzetek;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógyteák; herbateák [gyógyhatású italok]; kenyér termékek cukorbetegeknek;

nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi

fogyasztásra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek

részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vitamin italok; higiéniai

 készítmények és cikkek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 29    Étkezési olajok és zsírok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és

hüvelyeseket); tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tojások és tojástermékek; ajvár [tartósított paprika];

almachips; almaszirom; articsókakrém; aszalt datolya; aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt

vörösáfonya; bab, tartósított; banánchipsek; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, feldolgozott, tartósított;

brokkoli; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyából készült rágcsálnivalók; cassava chips; chipsek; cseresznye,

feldolgozva; csicseriborsó, feldolgozva; csonthéjas magvak étkezésre; darált mandula; datolya; datolya

feldolgozva; dióalapú snack-ételek; dióbél; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; diófélékből készült öntetek;

diófélékből készült pépek/pástétomok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

ehető magvak; ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; étkezési napraforgómag; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; fánkok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket);

gyümölcs chipsek; gyümölcsbeföttek; gyümölcsdesszertek; hagyma, tartósított; instant leves; instant ragu;

ízesített mogyorók, diók; ízesített olajok; kocsonyák; dzsemek; kompótok; gyümölcs- és zöldségkrémek;

kókuszliszt, kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszreszelék; kókusztejpor; kókuszvaj; levesporok; magvak,

feldolgozott; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; napraforgó magvak, feldolgozott; növényi alapú

snackek; növényi tejszín; organikus mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; rágcsálnivaló-keverékek

szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; szárított gyümölcs; szárított

gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított zöldségek; tojás; tojáspor;

tojássárgája; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségchipsek; zöldségkrémek;

étkezési olajok és zsírok; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket);

 tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tojások és tojástermékek.

 30    Cukor, természetes édesítőszere; édes bevonatok és töltetek; méhészeti termékek; jég; fagylalt; fagyasztott

joghurtok és sörbetek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; só, fűszerek és ízesítőszerek; sütemények, cukorkák,

csokoládé és desszertek; aprósütemények; aprósütemények; kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények];

bagettek; bevont torták; biscotti; brownie (csokoládés sütemények); bucik, zsemlék; chutney [fűszeresízesítő];

croissant-ok; csatni (fűszeres mártogatós); csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládés kekszek; csokoládés

sütemények; cukrászáru; cukrászsütemények; desszert mousse-ok (cukrászárú); előkészített sütőkeverékek;

ételízesítők; ételízesítők(fűszerek); étkezési lisztkeverék; fagyasztott sütemények; fagyasztott tészták; fagylalt;

fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek[sütemények]; fűszeres mártások;

gabonapelyhek; gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények emberi fogyasztásra; gabonapelyheket

és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gluténmentes kenyér; gofri; gyümölccsel töltött

cukrásztermékek; gyümölccsel töltött kenyerek; pékáru; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények;

gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsöt tartalmazó gabonapelyhek; gyümölcsöt

tartalmazó kekszek, aprósütemények; jeges tea; kakaó; kávébab; keksz; kenyér; kenyerek és zsemlék; krémes

sütemények; muffin; müzli; pesto [szósz]; reggeli sütemények; rizs; rizs alapú ételek; sós kekszek,

rágcsálnivalók; sós sütemények; sütemények; cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);

süteménytészta keverékek; sütéshez használt lisztkeverékek; tea, teák; torta; zab alapú ételek; zabpelyhek; cukor,

természetes édesítőszerek; édes bevonatok és töltetek; méhészeti termékek; jég; fagylalt; fagyasztott joghurtok és
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sörbetek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; só, fűszerek és ízesítőszerek; sütemények; cukorkák; csokoládé és

 desszertek.

 ( 111 )  221.728

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03902

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Oltványi Zsolt, Budapest (HU)

 SIGNCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Faragó Fatime, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Fordítás, fordítás és tolmácsolás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás, szórakozás és sport.

 43    Bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; étel- és italellátás; ideiglenes szállás biztosítása, ideiglenes

 szállásadó szolgáltatások.

 ( 111 )  221.729

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03905

 ( 220 )  2016.12.13.

 ( 732 )  Design Art Werk Kft., Balatonalmádi (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; kültéri bútorok; padok [bútorok]; padok/lócák (bútorok).

 ( 111 )  221.730

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03346

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Ács István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Soós Laura Erika, Budapest

 ( 541 )  RISBON

 ( 511 )   30    Rizsgombóc, rizsből készült élelmiszer.

 ( 111 )  221.731

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03347

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  JOBS.BG EOOD, Sofia (BG)

 ( 740 )  SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; reklámhely

biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; Pay Per Click (PPC) hirdetés;

hirdetési rovatok készítése; kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámozási és marketing-szolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; keresőoptimalizálás;
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válaszra ösztönző reklámozás; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; On-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; reklámozás bannerekkel; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámterjesztési

szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; más online eladók áruit és szolgáltatásait

bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; másforgalmazók

szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; személyes tulajdon eladásához kapcsolódó

reklámszolgáltatások; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

hirdetések elhelyezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; hirdetőtáblák bérbeadása;

számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; reklámanyag frissítése; reklámozáshoz

kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása;

 audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra.

 42    Webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; szoftverek frissítése; alkalmazás-szolgáltató [ASP],

nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; felhő alapú számítástechnikai hálózat

elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez

használatos operációs szoftverek bérbeadása; alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; szoftverek

tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftver testre szabása; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása multimédiás tartalom és felhasználók közötti

hozzászólások megosztása céljából; weboldal kezelési szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; nem

letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele online naplók és blogok készítéséhez

és megjelentetéséhez; platform, mint szolgáltatás (PAAS); a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik

online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási szolgáltatások; elektronikus adattárolási

és adat-háttérmentési szolgáltatások; multimédiás tartalmak tárolása külső fél részére; online létesítmények

interaktív megbeszélések lebonyolításához való tárolása; személyre szabott honlapok bértárolása; internetes

platformok bértárolása; web portálok hosztolása; internetes weboldal hosting szolgáltatások; szoftver mint

 szolgáltatás [SaaS]; szoftver mérnökség.

 ( 111 )  221.732

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03348

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  I.D.C Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Ostyák.

 ( 111 )  221.733

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03349

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  I.D.C Holding, a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ostyák.

 ( 111 )  221.734

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03350

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  I.D.C Holding, a.s., Bratislava (SK)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1503



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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ostyák.

 ( 111 )  221.735

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 02916

 ( 220 )  2016.09.14.

 ( 732 )  Papp Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 )  Magic Motel

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; galambok elengedése különleges alkalmakkor; közvetítés

 (személyek közötti vitákban).

 ( 111 )  221.736

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 02470

 ( 220 )  2016.07.28.

 ( 732 )  KRISTINUS BORBIRTOK Kft., Kéthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Aniot Péter, Budapest
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( 546 )

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.738

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 17 00007

 ( 220 )  2017.01.03.

 ( 732 )  Zheng Baomin, Göd (HU)

 ( 740 )  Babó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.739

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 02756

 ( 220 )  2016.08.30.

 ( 732 )  Ageta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SmartLime

 ( 511 ) 9    Adatátviteli kábelek; elektronikai kábelek; elektromos kábelek; USB kábelek; USB kábelek

mobiltelefonokhoz; csatlakozó kábelek; audio kábelek; videó kábelek; USB kábel elosztó; rögzítők, csatlakozók,

tartók kábelekhez, nem fémből; jelátvivő kábelek információ technológiához, audiovizuális eszközökhöz;

elektromosvezetékek; szerelvények elektromos vezetékekhez; PC kártyák; processzoros kártyák; chipkártyák;

nyomkövető, célkövető, tájékozódási eszköz; hőmérsékletmérő eszköz; számítógép perifériák; hordozható

számítógép periférák; adapterek; adapter csatlakozók; adathordozók; hordozható számítógép (notebook, tablet);

mobiltelefon; számítógép; számítógép és mobil telefon kiegészítők; hordozható számítógép és mobiltelefon tartók

gépkocsiba; hordozható számítógépés mobiltelefon asztali tartók; hordozható számítógép, tablet és mobiltelefon

állványok; mobiltelefon tokok; kamerák; hordozható számítógép, tablet tokok és táskák; számítógép táskák; belső
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és külső hűtőventillátorok számítógépekhez;hűtőpárnák vezeték nélküli számítógépekhez; fejhallgatók; bluetooth

fejhallgatók; fülhallgatók; bluetooth füllhallgatók; headsetek mobil telefonokhoz; töltők mobiltelefonokhoz;

virtuális valóság szemüvegek; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; fali tartók (konzolok) TV-hez,

monitorokhoz, projektorokhoz; hangkeverő, audiókeverő konzolok, botkormányok számítógépekkel történő

használatra, nem videojátékokhoz; hangszórók; bluetooth hangszórók; mikrofonok; hálózati töltők, egérpadok;

 tápegységek.

 11    Lámpák; lámpatestek; fényforrások (nem fényképészeti vagy orvosi használatra); energiatakarékos

 fényforrások; halogén izzók; LED-es lámpatestek.

 28    Vezérlők játékkonzolokhoz; joystickek, botkormányok videojátékokhoz; vezérlőberendezések játékokhoz;

 hordozható elektronikus videojátékok.

 ( 111 )  221.740

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03692

 ( 220 )  2016.11.23.

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

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

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TÖMÉNY TÖRTÉNELEM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunikációs eszközökkel; napszemüvegek/szemüvegek; képet és/vagy hangot tartalmazó mágneses

adathordozók; lézerlemezek; videolemezek, CD-lemezek; CDROM- ok; CDI-k; digitális sokoldalú lemezek

(DVD-k); szalagok; videokazetták; mozifilmeket, híreket, sport- és televíziós sorozatokat, dokumentumfilmeket,

játékvetélkedöket, animációkat, koncerteket és egyéb előadásokat tartalmazó kazetták, kártyák; memória

hordozók; interaktív CDlemezek és CD-ROM-ok; kazetták és CD-lemezek szállítására szolgáló tartók;

 számítógéppel használható interaktív elektronikus játékok.

 25    Fürdőruhák, úszódresszek;, fürdőköpenyek, köntösök; strandruházat; övek [ruházat]; rövidnadrágok, sortok;

dzsekik; kabátok; zoknik; lábbelik; bandana kendők; pulóverek; Halloween jelmezek; jelmezek; karakter

jelmezek; színpadi öltözékek; női ruhák; kesztyűk; tornanadrágok; fülvédők; nyakbavalók; pizsamák; nadrágok;

ingek; melegítő felsők; síruházat; hosszúnadrágok; napellenzők [fejfedők]; harisnyatartók, harisnyakötők; garbó

 nyakú felsők; alsóruházat; mellények; tornaruhák; fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dartsok és babák; felfújható játékok; plüss játék babák;

plüssjátékok; akciófigurák és azok tartozékai; CD-ROM-mal működő különálló videó játék berendezések,

különálló videó játék berendezések, különálló audio output játékgépek és táblajátékok; sportszerek, nevezetesen

golfütök, baseball labdák, futball labdák, lapát labdák, activity balls, gördeszkák; baseballütők;

 karácsonyfadíszek.

 35    Hirdetési és reklamszolgáltatások; hirdetési helyek értékesitése; hirdetési helyek értékesítése és bérlése

(mozi és televízió); reklámanyagok terjesztése; értekesitesi ösztönző rendszerek kialakítása, működtetése és

felügyelete; promóciós és közönségszolgálati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, áruminták] terjesztése; filmszínházak és színházak megszerzésével, fejlesztésével és

 működtetésével kapcsolatos üzleti menedzsment szolgáltatások; társadalmi célú kampányok promóciója.

 41    Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőmüsoros szolgáltatás; animációs

filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; mozifilm szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;

információszolgáltatás szórakoztatási szolgáltatásokról különböző felhasználóknak a világhálón, az Interneten

vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmüsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok,

játékműsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő zenei koncertek:

televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadóesemények szervezése;

szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása divattal és stílussal kapcsolatban; szórakoztatással

 kapcsolatos infonnációszolgáltatás a világhálón keresztül.

 ( 111 )  221.741

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03108

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 541 )  Fertilia

 ( 511 ) 1    Ipari, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek;kertészeti vegyi termékek, a gombaölő, gyomirtó,

rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó a

rovarölő és parazitaölő szereket; műtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; talaj kondicionáló

 vegyi termékek.

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

 szerek (herbicidek), tápanyagok mikroorganizmusok számára; talaj aktivátor.

 19    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kamionos szállítás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása;

 áruszállítás.

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

 vetőmagok.

 ( 111 )  221.744

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03227

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

 és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.

 ( 111 )  221.745

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 17 00110

 ( 220 )  2017.01.13.

 ( 732 )  Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
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 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bonduelle Gold csemegekukorica

 ( 511 )   29    Feldolgozott csemegekukorica.

 ( 111 )  221.746

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 15 01758

 ( 220 )  2015.06.30.

 ( 732 )  KOVALD Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországon előállított ipari eljárásoknál alkalmazott zsírtalanító készítmények, ipari vegyi termékek.

3    Magyarországon előállított fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,

 súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 21    Magyarországon előállított eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok;

 kefék (az ecsetek kivételével); takarító eszközök.

 ( 111 )  221.747

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 00872

 ( 220 )  2016.03.11.

 ( 732 )  Lovász Sándor, Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított- és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

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

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

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

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

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

 hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

 ( 111 )  221.748

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02070

 ( 220 )  2016.06.15.
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 ( 732 )  Benkovics Péter 100%, Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú

készítmények gyógyászati alkalmazásra; alginát étrend-kiegészítők; áloé vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cellulózészterek gyógyszerészeti használatra;

cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; citromfütea gyógyszerészeti használatra; csukamájolaj; diabetikus

kenyér gyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti

használatra; édeskömény gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek

[gyógyszerészeti készítmények]; élesztő gyógyszerészeti használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek

[gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati

használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fogyasztó pirulák; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók;

gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; füvek füstölésre, gyógyászati

használatra; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukorkák; gyógycukor; gyógyhatású

adalékanyagok; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák; hajtószerek; herbateák gyógyászati használatra;

káliumsók gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti

használatra; készítmények gyógyfürdő terápiához; lecitin étrend-kiegészítők; iecitin gyógyászati használatra;

lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmagliszt

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

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

használatra; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek

gyógyszerészeti használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pepszinek gyógyszerészeti

használatra; pollen étrend-kiegészítők; tinktúrák gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra;

szőlőcukor gyógyászati használatra; propolisz étrend-kiegészítők; szarszaparilla gyógyászati használatra; sók

 gyógyászati használatra; protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati használatra.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.749

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02054

 ( 220 )  2016.06.14.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfihús áruk.

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.750

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02648

 ( 220 )  2016.08.16.

 ( 732 )  Smart Colors Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.751

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02645

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  COPYGURU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Holló Ákos, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Másológépek; nyomtatók; printerek; printerek/nyomtatók; reprografikus eszközök; szkennerek; xerografikus

berendezések és eszközök; lézeres szárazlevilágító berendezések; képszkennerek; képreprodukáló készülékek;

kép szkennerek; háromdimenziós szkennerek; fénymásolók; fotomultiplikátorok; fénymásoló berendezések;

fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti nyomtató berendezések; digitális színes fénymásolók;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és

 egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 16    Borítékok; dossziék; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók; fényképek; füzetek; grafikai nyomatok;

hajtogatókartonok [irodai cikkek]; ívek [papíráruk]; kartoncsövek, papírlemez csövek; képek; kézikönyvek;

könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvkötések; naptárak; másolópapír; papíráruk; poszterek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; sokszorosító papírok; szórólapok; tervrajzok; nyomdaipari

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

 írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  221.752

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02635

 ( 220 )  2016.08.15.
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 ( 732 )  Kondor János, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Baby Center

 ( 511 )  35    Babaruházat, babakocsik, baba bútorok, babakozmetikumok, biztonsági babaeszközök, etetési eszközök, és

egyéb babafelszerelések, továbbá kismamaruházat és kismama ápolási termékek, kis- és nagykereskedelme,

 valamint webáruházban történő értékesítése.

 ( 111 )  221.753

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02634

 ( 220 )  2016.08.15.

 ( 732 )  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Plüss játékszerek; ezen belül plüss oroszlán; Erzsébetváros kabalaállata, címerállata.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  221.754

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 02926

 ( 220 )  2016.09.15.

 ( 732 )  K-Mon Bt., Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 26    Csokrok hajra, hajcsatok, hajcsavaró papírok, hajcsavartűk, hajdíszek, hajfonatok, hajhálók, hajkiegészítők,

 hajszalagok, hajszínező sapkák, hajtűk, hullámcsatok, parókák, parókák fejtetőre.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrásszalonok, szépségszalonok.

 ( 111 )  221.755

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03228

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.

 ( 111 )  221.756

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03230

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  Dr. Némethné Balogh Ildikó, Perenye (HU)

  

( 546 )

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

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

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  221.757

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03081

 ( 220 )  2016.09.30.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

 ( 300 )  302016019370 2016.07.02. DE

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

 ( 541 )  VIGANTOLVIT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyhatású készítmények; gyógyászati felhasználásra alkalmazott diétás

élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők felnőttek és csecsemők részére; tapaszok és gyógyszeres tapaszok;

vitaminok és vitamin készítmények; gyógyászati célú ásványi étrend-kiegészítők; probiotikus

 baktérium-készítmények gyógyászati célokra.

 ( 111 )  221.758

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03082

 ( 220 )  2016.09.30.
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 ( 732 )  Prezenszki Alex, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.759

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03083

 ( 220 )  2016.09.30.

 ( 732 )  Melis Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Matild Café

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.760

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03225

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  221.761

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03223

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  SUNDAY COOLING

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  221.762

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03222

 ( 220 )  2016.10.10.
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 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  DOKKOLÓ

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  221.763

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03221

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  DOKK CAFÉ

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  221.764

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03220

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  BED BEACH

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  221.765

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03219

 ( 220 )  2016.10.10.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  BED

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  221.766

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03215

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares (Guadalajara) (ES)

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

 ( 541 )  LADEERING

 ( 511 )  5    Kémiai fogamzásgátlók.

  10    Fogamzásgátló eszközök.

 ( 111 )  221.767

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03213

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  Varjú Katalin, Hegymagas (HU)

 ( 740 )  Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.768

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03211

 ( 220 )  2016.10.07.

 ( 732 )  Rácz Katalin, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  BORTÁRS SAJTKÜLÖNLEGESSÉG "TRADÍCIÓ ÉRZÉKEKRE HANGOLVA"

 ( 511 )   29    Sajtok, sajtkülönlegességek.

  35    Sajtok, sajtkülönlegességek kereskedelme, termék bemutatók, kóstolók kereskedelmi célú szervezése.

 ( 111 )  221.769

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03515

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  dr. Szőke Zsuzsanna, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 )  221.770

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03214

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  Balázs Eszter Mária, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Balázs Eszter

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos

 reklámszolgáltatások.

 40    Ruhaanyagok szabása; szabászat [egyedi gyártás]; szövetek szabása; textil, bőr és szőrme kezelése; varrás és

 ruhakészítés; mérték utáni szabóság.
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 42    Ruha- és divattervezés; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése; ruházati tervezési szolgáltatások;

 divatkiegészítők tervezése; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; stíldíszítés [ipari formatervezés].

 ( 111 )  221.771

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 03513

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  dr. Szőke Zsuzsanna, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.772

 ( 151 )  2017.06.21.

 ( 210 )  M 16 01008

 ( 220 )  2016.03.24.

 ( 732 )  Gaál Attila, Paks (HU)

 Mezei György Iván, Budapest (HU)

 ( 740 )  Moldován és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STABILITY WORKOUT

 ( 511 )   25    Atlétatrikók; felsőruházat; pólók; sapkák; tornaruházat.

  28    Eszközök testgyakorláshoz; snowboardok [hódeszkák]; szörfdeszkák; testépítő felszerelések.

 41    Coaching [tréning]; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes

 edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 111 )  221.773

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 02527

 ( 220 )  2016.08.02.

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Dunaújvárosi Hírlap

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

 ( 111 )  221.774

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03109

 ( 220 )  2016.10.04.

 ( 732 )  Shi Yanwei, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Judákné Dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.775

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03260

 ( 220 )  2016.10.12.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  NEPHROXON

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  221.776

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03490

 ( 220 )  2016.11.08.

 ( 732 )  SASATEX (HUNGÁRIA) Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SASALIGHT

 ( 511 )   24    Lakástextil; bútorszövet, lakástextil; lakástextíliák ablakokhoz; textil függönydrapériák.

 ( 111 )  221.777

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03952

 ( 220 )  2016.12.16.

 ( 732 )  S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZÍNTISZTA VANÍLIA ÖLELÉS

 ( 511 ) 3    Szoba vagy légtér parfümök; esszenciális olajok légtéri felhasználásra; levegőillatosító készítmények; levegő

 parfüm készítmények; potpourik; füstölő.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

 ( 111 )  221.778

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03833

 ( 220 )  2016.12.05.

 ( 732 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
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 ( 740 )  Dr. Túri László jogtanácsos, Sopron

 ( 541 )  Óvatos duhaj

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

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

 ( 111 )  221.779

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03840

 ( 220 )  2016.12.06.

 ( 732 )  ZICHYFARM Kft. 100%, Sárbogárd (HU)

 ( 740 )  dr. Takács János ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  ZICHYFARM

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

 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).

 ( 111 )  221.780

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03687

 ( 220 )  2016.11.23.

 ( 732 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, oktatófilmek; TV-programok, TV-műsorkészítés, filmkészítés.

  45    Baleset- és bűnmegelőzés; gondolkodási mód változás.

 ( 111 )  221.781

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03686

 ( 220 )  2016.11.23.

 ( 732 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, oktatófilmek; TV-programok, TV-műsorkészítés, filmkészítés.

  45    Baleset- és bűnmegelőzés; gondolkodási mód változás.

 ( 111 )  221.782

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03404

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  BABY-MED Professional Company Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.

  35    Étrend-kiegészítők forgalmazása.

 ( 111 )  221.783

 ( 151 )  2017.06.22.

 ( 210 )  M 16 03403

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  Kecskeméti Krisztina, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrfiatalító krémek, bőrfiatalító hatóanyagok, anti-aging termékek.

  35    Franchise rendszer kiépítése, működtetése.

  41    Oktatás; manuális arcfiatalító anti-aging oktatás; oktatási vizsgáztatás; szakmai versenyek szervezése.

 44    Arcfiatalító (anti-aging) arckezelés; az arcfelek megemelése (lifting) arcfiatalító manuális technika;

 anti-aging tanácsadás; szépségszalonok.

 ( 111 )  221.784

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03402

 ( 220 )  2016.10.27.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  221.785

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03401
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 ( 220 )  2016.10.27.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  221.786

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03400

 ( 220 )  2016.10.27.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  221.787

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03259

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  Tempo Uno Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sahbaz Ismail Hakki, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  221.788

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03257

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  Prazsák László 100%, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Lakatos Viktor 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

 ( 111 )  221.789

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03893

 ( 220 )  2016.12.11.

 ( 732 )  Varga Gusztáv, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Éva, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  221.790

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03751

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  ATLASZ BETON

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

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

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  39    Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; karnionos szállítás; raktározás; tárolás; teher(áru)-szállítás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; Ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  221.791

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03752

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  ATLASZ

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

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

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1521



  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  39    Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; karnionos szállítás; raktározás; tárolás; teher(áru)-szállítás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; Ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  221.792

 ( 151 )  2017.07.03.

 ( 210 )  M 16 03618

 ( 220 )  2016.11.17.

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

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

 ( 541 )  Öko-ni

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

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

 (herbicidek).

 ( 111 )  221.793

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03463

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  Marton Zsófia Klára, Váchartyán (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

 étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Mezőgazdasági termékek és magok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, takarmányok.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  221.794

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03464

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  Marton Zsófia Klára, Váchartyán (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

 étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Mezőgazdasági termékek és magok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, takarmányok.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  221.795

 ( 151 )  2017.07.03.

 ( 210 )  M 16 03465

 ( 220 )  2016.11.07.
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 ( 732 )  Marton Zsófia Klára, Váchartyán (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

 étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Mezőgazdasági termékek és magok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, takarmányok.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  221.797

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03471

 ( 220 )  2016.11.04.

 ( 732 )  Juhász László, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Sahin-Tóth Balázs, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Szakmai önéletrajz írása mások számára.

  41    Szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés].

 ( 111 )  221.798

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03472

 ( 220 )  2016.11.02.

 ( 732 )  DENIZ STORE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  CARACLAN

 ( 511 )   25    Női ruházati cikkek; alsó, felső ruházat.

 ( 111 )  221.799

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03319

 ( 220 )  2016.10.19.

 ( 732 )  Titanium Drop Europe Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ady Rolland Erneszt, Mogyoród

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Védőfolyadék felületvédő védőrétegek kialakítására.

9    Monitorok, TV-készülékek, elektronikus készülékek kijelzői, valamint elektronikus táblagépek, mobil

telefonok, szemüvegek és/vagy üvegfelületek érintőképernyőin felületvédő védőfolyadékkal kialakítható

 védőfelületrétegek..

  12    Járműablakon/szélvédőn felületvédő védőfolyadékkal kialakítható védőfelületrétegek.
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 ( 111 )  221.800

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03316

 ( 220 )  2016.10.18.

 ( 732 )  Hangszer Pláza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süli Nikoletta, Cegléd

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hangszerekkel kapcsolatos reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hangszerekkel kapcsolatos

kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; hangszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 hangszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hangstúdiók szolgáltatásai.

  41    Zeneoktatás.

 ( 111 )  221.801

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03322

 ( 220 )  2016.10.19.

 ( 732 )  Bencze Ilona 1/1, Sopron (HU)

 ( 541 )  Moksa

 ( 511 )  3    Kenőcsök kozmetikai használatra; illóolajok kozmetikai használatra; kozmetikumok; masszázsolajak.

 5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

  28    Társasjátékok.

 41    Iskolai szolgáltatások [oktatás]; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú,

 vezeték nélküli és online átvitel útján.

  44    Személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  221.802

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03323

 ( 220 )  2016.10.19.

 ( 732 )  Papp Krisztián Sándor 100%, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely; zabkorpa;

 bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica.

  31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok.

 ( 111 )  221.803

 ( 151 )  2017.06.23.
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 ( 210 )  M 16 03329

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Szilágyi Tamás, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  221.804

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03335

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; Íí moha gyógyászati használatra; Jód; Jód
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gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  221.805

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03621

 ( 220 )  2016.11.18.

 ( 732 )  Masped Első Magyar Általános Szállítmányozási Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása, valamint logisztika.

 ( 111 )  221.806

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03174

 ( 220 )  2016.10.06.

 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  Ízekkel és felelősséggel egy új generációért.

 ( 511 )   29    Húsok, húskészítmények, húskivonatok, étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  221.807

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03330
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 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tejakadémia

 ( 511 )   41    Tejiparral összefüggő oktatás, szakemberképzés és kulturális tevékenység.

  42    Tudományos műszaki szolgáltatások, kutatási tevékenység; tejipari elemző, kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  221.808

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03326

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  CAI Hungary Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Ács Tamás László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Játékkaszinók [szerencsejátékok]; kaszinó és játéktermi létesítmények biztosítása; kaszinó és szerencsejáték

szolgáltatások; kaszinó létesítmények rendelkezésre bocsátása; kaszinó szolgáltatások; kaszinójátékok

bérbeadása, kölcsönzése; kaszinók, kaszinó termek; nyereményjátékok működtetése; Online információk

szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; On-line kaszinói szolgáltatások; többrésztvevős szerencsejátékok

 vezetése.

 ( 111 )  221.809

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03332

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  221.810

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03333

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Sirenex Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Pilisszántó (HU)

 ( 541 )  Comfy Care

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

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

 ( 111 )  221.811

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03334

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Szolo Szolárium Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  SUNDECO

 ( 511 )   11    Szolárium berendezések; napágyak.

 ( 111 )  221.812
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 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03179

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 klisék (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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 )  221.813

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03182

 ( 220 )  2016.10.06.

 ( 732 )  Wine Concept Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.814

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03188

 ( 220 )  2016.10.07.

 ( 732 )  Süge Attila, Bátmonostor (HU)

 ( 541 )  ÉDENITA

 ( 511 )   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).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  221.815

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03027

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  R & B Medilek s.r.o., Zacler (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Cumisüveg szelepek; cumisüvegek csecsemőknek; cumisüvegek; higiéniai mosdók, mosdókagylók.

  20    Nem fém kupakok üvegekhez és tartályokhoz; palackkupakok, nem fémből; üvegdugók nem fémből.

 21    Konyhai eszközök, kis méretű; kulacsok, üresen árusítva; műanyag palackok; műanyag vizespalackok

 [üresen]; palackok; vizespalackok.

 ( 111 )  221.816

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03190

 ( 220 )  2016.10.07.

 ( 732 )  Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zorkóczy Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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); ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a

járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; ácsmunkák nem fémből; agyag; agyag téglákhoz;

ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből;

aknafedlapok, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium szerkezetek; alabástrom;

alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzatok, nem fémből; árbócok, nem fémből; armatúrák, nem fémből,

építési célra; aszfalt; aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; belső borítólemezek, nem fémből,

építési célokra; beton; bevonatok [építőanyagok]; bitumen; bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok

tetőfedéshez; bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok

építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy műanyagból; cement; cementlapok;

cementoszlopok; csapóajtók, nem fémből; csövek homokkőből; deszkák fából, építéshez; díszlécek

párkányokhoz, nem fémből, építési célokra dongafák; dúcok, támfák, nem fémből elágazócsövek, ágcsövek, nem

fémből; elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott házak [összeszerelhetők], nem fémből;

előre gyártott rámpák, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra; emlékművek, nem fémből;

emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési [hőszigetelő] üveg; építőanyagok,

nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában építőkövek; épületek, nem

fémből; épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra;

ezüsthomok; faanyag építéshez; faanyag háztartási eszközök készítéséhez; fából készült padlók; faburkolatok; fa

burkolatokhoz; faforgácslemezek építéshez; falborítások, nem fémből; falborítások, nem fémből, építési célokra;

falicsempék, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa útburkolatok; fazekasagyag; felvonulási épületek,

barakkok; fényvisszaverő útburkolatok; forgóajtók, nem fémből; forgó kéménytoldatok, nem fémből;

födémgerendák, nem fémből; furnér, lemezelt fatábla; fürdőkabinok nem fémből; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt
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fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; gipsz; gipszvakolat; gránit; habarcs építési

célokra; hirdetőoszlopok, nem fémből; homok, az öntödei homok kivételével; hónaljfák, keskeny pallók;

hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók, nem fémből; járólapok, nem fémből (1); járólapok, nem fémből

(2); jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kabinok festékszóró pisztollyal való festéshez,

nem fémből; kakasülők, ülőfák [kalitkában]; kandallóburkolatok; kapuk, nem fémből; karton építkezési célokra;

kátrány; kátrányozott szalagok [építőipar]; kavics, murva, sóder; kemencék cementanyaga; kemények, nem

fémből; kéményoszlopok, nem fémből; kéménytoldatok, nem fémből; kerámiák alapanyagai; kerékpárállványok

parkoláshoz, nem fémből; kerítések, nem fémből; keszonok víz alatti építkezésekhez; kikötőcölöpök, nem

fémből; kilúgozott cukornád, bagassz [építőanyag]; klinkerkő; kohóhabsalak cement; koporsó- vagy sírfedelek,

nem fémből; korcsolyapályák [építmények], nem fémből; kő; kőfaragványok; kőszénkátrány; kötőanyagok

téglagyártáshoz; kötőanyagok utak karbantartásához; kripták, nem fémből; külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból; küszöbök, nem fémből; kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); lécek, nem fémből;

lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; lugasok

[építmények nem fémből]; madárfürdők [nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből [építmények]

magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; melegházak keretei, nem fémből; mellszobrok kőből,

betonból vagy márványból; mellvédbábok, balluszterek; mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből

[építés]; merevítések, nem fémből, építési célra; mész; mészkő; mészmárga; mobil épületek, nem fémből; mobil

melegházak, nem fémből; mozaikok építési célokra; műanyagsínek [építőanyagok]; műkő; művészeti tárgyak

kőből, betonból vagy márványból; nád, építési célra; nem világító, nem mechanikus jelek, nem fémből; nem

világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta; nyomócsövek,

nem fémből; olivin építési célokra; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); padlók, nem fémből; palák, palás

kőzetek; pala, palakő; palapor; palisszádok, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből; párkányokhoz díszlécek,

nem fémből; párkányok, nem fémből; parkettafák; parketták; porfír [kő]; postaládák [kőművesmunkák]; préselt

parafa; profillécek fából falburkolathoz [lambéria]; rácsozatok, rácsművek, nem fémből; rakétakilövő állványok,

nem fémből; redőnyök, nem fémből; rovarernyők, nem fémből; salak [építőanyag]; salaktörmelék; samott [tűzálló

anyag]; sarokcsatornák, nem fémből; sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; sírboltok, nem fémből;

síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkő

sztélék, nem fémből; sírkövek; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem fémből; szárnyasablakok, nem

fémből; szellőzőkürtők, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek,

nem fémből; szennyvízejtő csövek, nem fémből; szigetelőpapír; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc];

színes üvegablakok; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; szobrok kőből, betonból vagy márványból;

szurok; táblás faburkolat; táblaüveg, síküveg építkezési célokra; tartályok kőművesmunkákhoz távíróoszlopok,

nem fémből téglák; telefonfülkék, nem fémből terméskő; terrakotta; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;

tetőcserepek; tetőcserepek, nem fémből; tetőfedő anyagok, nem fémből; tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem

fémből; tetősarok-gerendák; tetőzet, nem fémből, napelemekkel; tufa; tűzálló cementvakolatok; tűzálló

építőanyagok, nem fémből; tűzálló/hőálló kövek; tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem fémből;

úszódokkok, nem fémből hajók kikötéséhez; úszómedencék [nem fém szerkezetek]; útburkolatok, nem fémből;

útburkoló anyagok; utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok; útjelzőlapok és

útjelzőtáblák műanyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak jelzéséhez;

üvegházak keretei, nem fémből; válaszfalak, nem fémből; vásári barakkok; vasúti talpfák, nem fémből;

vezetékek, nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték

szelepek nem fémből vagy műanyagból; xilolit; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből;

 zsindelyek.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;

adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési
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szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények

valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fel számara; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés;

kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui

és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

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

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakesz állapotba hozása; reklámanyagok

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

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások

kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek];

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések;

alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése;

betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékek

letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések

szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk

nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés;

jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett;

kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység;
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követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások bérbeadása; lakbérbehajtás; mezőgazdasági

ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online

banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari

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

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

szponzorálas, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás;

szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai;

terhelőkártya-szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei

árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdeügynöki tevékenység (1);

tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;

 vámügynöki tevékenység; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára; zálogkölcsönzés.

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

szolgáltatás); ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai; állványozás; aszfaltozás;

autómosás; bányaművelés; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott); buldózerek

kölcsönzése; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipőjavítás; cső(táv)vezetékek

felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos

berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült

motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építés; építési tárgyú információk;

építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; épületek [belső]

tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; falazás

[kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása; felvonók felszerelése és javítása; fényesítés

dörzspapírral; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem a mezőgazdaságban;

fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása;

gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés;

hajóépítés; hangszerek restaurálása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése,

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

járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kazánok tisztítása és javítása;

kemencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról;

konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés;

lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása;

mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodai mosógépek bérbeadása; mosodai szolgáltatások;

mosodák; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak

mélyfúrása; órák karbantartása és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncélszekrények

karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; patkányirtás; pelenkamosás; raktárak építése és

javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhák

felújítása; ruhaneműk tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás]; stoppolás [ruhajavítás];

számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés];

szivattyújavítás; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése

és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése;

tonerpatronok újratöltése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; vízelvezető szivattyúk bérlése; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés

 [építőipar].

 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); adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
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elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; belsőépítészet; biológiai kutatás;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus

adattárolás; energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti

szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés; geológiai

felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek műszaki vizsgálata; grafikai

szolgáltatások; gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelzés; időjárás-előrejelző szolgálat; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területen; klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelmi kutatás; kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése; mechanikai

kutatás; mértékhitelesítes [mérésügy]; minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olajkutak

ellenőrzése; olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása kőolajmezőkről;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes

adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

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

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

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

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

[SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tenger alatti kutatás;

térképeszet; textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek

kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás;

 vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számara.

 ( 111 )  221.817

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03029

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  Tóth Endre, Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor [Stevia kivonatból]; cukorpótlók, édesítőszerek [Stevia kivonatból]; csokoládé [Stevia kivonatból];

 filteres teák [Stevia levél felhasználásával]; természetes édesítőszerek.

  32    Üdítőitalok [Stevia kivonatból].

 ( 111 )  221.818

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03028

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  Mcs Vágóhíd Zrt., Mohács (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországon feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok mindenféle húskészítmény.

 ( 111 )  221.819

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03030

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  Huang, Chin-Yung, New Taipei City (TW)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai

célokra; barnító készítmények; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő krémek; eau de toilette; habkő, horzsakő;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények

fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; körömápoló készítmények;

körömdíszítő matricák; körömlakkok; mandulatej kozmetikai használatra; műkörmök; műszempillák; napszűrő

készítmények; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai

célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; parfümök; petróleumzselé kozmetikai célokra;

ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rúzstokok; smink; smink készítmények;

smink púder; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan; szemöldökceruzák; szempillaspirál;

színeltávolító készítmények; színezékek pipere használatra; testápolási cikkek; tisztító tejek kozmetikai

 használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.

 ( 111 )  221.820

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03031

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  BIO-HERB Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FITT ANGEL

 ( 511 )  18    Táskák; bőröndök; kézitáskák; erszények; pénztárcák; hátizsákok; sporttáskák; útitáskák; táskák

 sportruházathoz.

 25    Ruházati cikkek; topok; vízhatlan ruházati cikkek; felsőruházat; sportruházat; pólók; kötött pólók; rövid

 vagy hosszú ujjú pólók; cipők; papucsok; sapkák.

 ( 111 )  221.821

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 03032

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  BIO-HERB Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FITT DEVIL

 ( 511 )  18    Táskák; bőröndök; kézitáskák; erszények; pénztárcák; hátizsákok; sporttáskák; útitáskák; táskák

 sportruházathoz.
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 25    Ruházati cikkek; topok; vízhatlan ruházati cikkek; felsőruházat; sportruházat; pólók; kötött pólók; rövid

 vagy hosszú ujjú pólók; cipők; papucsok; sapkák.

 ( 111 )  221.822

 ( 151 )  2017.06.23.

 ( 210 )  M 16 02861

 ( 220 )  2016.09.07.

 ( 732 )  Master Good Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfihús-, húskivonatok; tojások.

 ( 111 )  221.824

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03522

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  Éden Csoport Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátóipari szolgáltatás.

 ( 111 )  221.825

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03666

 ( 220 )  2016.11.22.

 ( 732 )  Bayex GmbH, Tittling (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  221.826

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 15 02683

 ( 220 )  2015.10.05.

 ( 732 )  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár-Bíró György, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Regatta

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.827

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03103

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Honvári Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.828

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03235

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  PLASTIC Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műanyagok feldolgozatlan állapotban, műanyag granulátumok, fröccsöntött műanyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  40    Anyagmegmunkálás az 1-es áruosztályban megjelölt termékekre vonatkozóan.

 ( 111 )  221.829

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03249

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HARLEY - DAVIDSON HUNGARY

 ( 511 )  12    Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más
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 osztályokba.

 25    Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,

csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók, nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,

esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,

lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat, fürdőruhák, szoknyák,

partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédők bakancsokhoz és

 csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.

 35    Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és

bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

raktározási és katalógus alapján történő rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;

külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,

áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és

reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és

tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,

 sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.

 ( 111 )  221.830

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 01782

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa, Monor

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; könyvelés.

 ( 111 )  221.831

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 01786

 ( 220 )  2016.05.25.

 ( 732 )  Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa, Monor

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; könyvelés.

 ( 111 )  221.832

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 02080

 ( 220 )  2016.06.16.

 ( 732 )  Mladoniczky Tibor, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  6    Dobozok fémből, fémből készült tároló egységek és dobozok apró tárgyak elhelyezésére.

 20    Dobozok és tároló egységek fából és műanyagból, tároló egységek és dobozok apró tárgyak elhelyezésére,

 tartó egységek és dobozok, fa borítású tároló egységek és dobozok, virágtartók, fotelek.

  21    Asztaldíszek, virágládák.

 ( 111 )  221.833

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 02804

 ( 220 )  2016.09.02.

 ( 732 )  Hideget-meleget Kft., Hatvan (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  221.834

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03097

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (a French "Société Anonyme"), Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; bankautomaták [ATM] és érmebedobással működő készülékekhez való szerkezetek;

 pénztárgépek; számológépek; mágneses bank-, hitel-, betéti-, fizető,- érintő és privát kártyák; chipkártyák.

 35    Reklámozás; üzleti management; üzleti adminisztráció; irodai munkák; reklámanyagok terjesztése

(szórólapok, nyomtatványok, minták); újság előfizetési szolgáltatások harmadik fél részére; vállalatvezetési és

szervezési tanácsadás; könyvelés; iratmásolás; munkaközvetítő irodák; számítógépes fájlkezelés; kiállítások

szervezése kereskedelmi és reklám célokra; promóciós és reklám tevékenység pénzügyi előnyökkel járó ügyfél

hűségprogramok fejlesztésére; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; on-line reklámozás

számítógépes hálózaton; reklámidő bérbeadása mindenfajta kommunikációs eszközön; reklámszövegek

publikálása; hirdetési felület bérbeadása; reklámanyagok terjesztése; public relations (PR) tevékenység;

üzletvezetési támogatás, üzleti információ, reklámügynökségek, üzletvezetési tanácsadás, professzionális üzleti

tanácsadás, áruminták terjesztése, reklámanyag frissítése, üzleti értékelések, piaci tanulmányok, üzleti

szakemberek biztosítása, adatok összegyűjtése master fájlban, üzleti információ, reklámanyagok kölcsönzése,

gazdasági előrejelzések, reklámküldemények, reklámozás postai úton, rádió reklám, TV reklám, számlakivonatok

 készítése.

 36    Pénzügyi szolgáltatások, hitel szolgáltatások, személyre szabott hitel és kölcsön szolgáltatások,

hitelműveletek; hitel-és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyek; banki szolgáltatások; ingatlanügyletek; fizetési

szolgáltatások; portfolió menedzsment és befektetés minden megtakarítási termékhez; információ pénzügyi és

banki ügyletekkel, valamint olyan ingatlan és hitel szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket online, vagy

adatfeldolgozó rendszerekből, számítógépes adatbázisokból és számítógépes vagy telematikus hálózatokból,
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beleértve a világhálót, működtetnek; takarékpénztárak; utazási csekkek és hitellevelek kibocsátása; ingatlan

értékbecslés; ingatlankezelés, banki szolgáltatások, pénzügyek, hitelirodák, biztosítási tanácsadás, biztosítási

tájékoztatás, lízing, értékpapír kereskedelem, befektetési alapok, tőkebefektetés, garancia szolgáltatások, deviza

ügyletek, csekk ellenőrzés, széfszolgáltatások, klíringház szolgáltatásai (pénz átváltási szolgáltatások), pénzügyi

tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, ingatlanügynöki tevékenység, követelésbehajtási ügynökségek,

hitelkártyák kibocsátása, megtakarítások, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, banki ügyletek, ingatlan),

adóbecslések, ingatlan értékbecslések, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi információ, tőkebefektetések,

elektronikus átutalási szolgáltatások, pénzügyi menedzsment, zálogház szolgáltatások, vállalat felszámolás

(pénzügyek), pénzügyi tranzakciók, monetáris tranzakciók, részletfizetési hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás,

 hitelnyújtás (pénzügyi szolgáltatások).

 ( 111 )  221.835

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03239

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  REAL BALANCE CALIFORNIA Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Endrényi Krisztina, Budapest

 ( 541 )  ENZYMIUM

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati

használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkiegészítők; diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra; diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;

étrend-kiegészítő italpor keverékek; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin italok; vitamin

cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők; vitamin kiegészítők.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes italok.

 ( 111 )  221.836

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 02506

 ( 220 )  2016.07.29.

 ( 732 )  PEAKSTON Kereskedelmi Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  SILVER COAT

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (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).

 ( 111 )  221.837

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03092

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  Qiao Wen, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, nyelvoktatás.

 ( 111 )  221.838

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03233

 ( 220 )  2016.10.11.

 ( 732 )  Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szkéné

 ( 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).

 ( 111 )  221.839

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03236

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  RAKTECH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, 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).

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

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kivéve utazásszervezés.

 ( 111 )  221.840

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03248

 ( 220 )  2016.10.12.

 ( 732 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COUNTRY CHOPPERS

 ( 511 )  12    Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

 25    Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,

csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók, nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,

esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,

lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat, fürdőruhák, szoknyák,

partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédők bakancsokhoz és

 csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.

 35    Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és
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bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

raktározási és katalógus alapján történő rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;

külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,

áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és

reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és

tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,

 sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.

 ( 111 )  221.841

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03931

 ( 220 )  2016.12.15.

 ( 732 )  Molcsányi Emőke, Győr (HU)

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

 ( 541 )  FÉNYES ÚT

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek és szemináriumok vezetése; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [gyakorlati

képzés]; képességfejlesztő tanfolyamok; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés, tréning; oktatás, levelező

tanfolyamok tartása; on-line elérhető elektronikus publikációk (nem letölthetők); önfejlesztő és önismereti

módszerek oktatása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások

 nyújtása; személyiségfejlesztő tréning; webinarium szervezése.

 44    Étrend- és táplálkozási tanácsadás; meditációs szolgáltatások; mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások; stresszkezelési szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

 kapcsolatos szolgáltatások]; relaxációs terápiával kapcsolatos szolgáltatás.

 ( 111 )  221.842

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03388

 ( 220 )  2016.10.26.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  221.843

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03389

 ( 220 )  2016.10.26.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  221.844

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03390

 ( 220 )  2016.10.26.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  221.845

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03393

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  Juhász Zoltán, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, bár szolgáltatások, éttermek, bár szolgáltatások, étkezde.

 ( 111 )  221.846

 ( 151 )  2017.06.26.

 ( 210 )  M 16 03394

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  Németh-Fa Kft., Lenti (HU)

 ( 541 )  Kerka Lakópark

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés.

 ( 111 )  221.848

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03013

 ( 220 )  2016.09.22.
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 ( 732 )  Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Új névvel, megújult lendülettel!

 ( 511 )  4    Éghető gáz.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  221.849

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03151

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.850

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03154

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.851

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03160

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.852

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03584

 ( 220 )  2016.11.15.

 ( 732 )  A. Ehrmann KG Molkerei, Oberschönegg im Allgäu (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ehrmann OBSTGARTEN

 ( 511 )  29    Szárított, tartósított és/vagy főtt gyümölcsök, befőttek, dzsemek, gyümölcsszószok, zselék; levesek,

erőlevesek; sós vagy édes koktélsütemények; tej, tejpor, zseléssé alakított ízesített tej és habosított tej;

tejtermékek, nevezetesen tejdesszertek, joghurtok, ivójoghurtok, mousse-ok, tejszín, tejszíndesszertek, friss, nem

érlelt sajtok, puha fehérsajtok, friss, fehér puha sajtok, friss sajtok krém vagy folyékony formában; elsősorban

tejből vagy tejtermékből álló italok, főleg erjesztett tejsavbaktériumokat tartalmazó italok, gyümölcsös tejes

 italok; erjesztett tejtermékek; az összes gyümölcsöt tartalmazó vagy gyümölcs ízesítésű áru.

 30    Tea; puffasztott rizs; lepények és piték (édes vagy sós); gabonakészítmények, gabonapelyhek; részben vagy

egészben tésztából álló készételek; kenyér, kétszersültek, kekszek (édes vagy sós), ostyák, gofrik, sütemények,

tészták; a felsorolt termékek bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített formában; sült tésztából, kekszből vagy

aprósüteményből álló sós vagy édes koktél snack-ek; cukrászsütemények, ehető jég, részben vagy egészben

joghurtból álló ehető jég, jégkrém, szörbetek (ehető jég), fagyasztott joghurt (fagyasztott édességek), fagyasztott

ízesített víz, méz, mustár, ecet, mártások (fűszerek), édes mártások; az összes gyümölcsöt tartalmazó vagy

 gyümölcs ízesítésű áru.

 32    Sörök és alkoholmentes italok, szénsavmentes vagy szénsavas vizek (ásványvizek vagy nem ásványvizek);

gyümölcslevek, gyümölcs italok; limonádék, üdítők, gyömbérsörök, sörbetek(italok); készítmények italokhoz,

szirupok italokhoz, alkoholmentes gyümölcskivonatok; kis mennyiségben tejterméket tartalmazó üdítők, kis

mennyiségben tejsavbaktériumot tartalmazó alkoholmentes italok; az összes gyümölcsöt tartalmazó vagy

 gyümölcs ízesítésű áru.

 ( 111 )  221.853

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 15 03127

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tolcsva (HU)

 ( 740 )  Dr. Illés Géza Márton,Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grand Tokaj

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
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 ( 111 )  221.854

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03003

 ( 220 )  2016.09.20.

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

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  DOLOWILL

 ( 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).

 ( 111 )  221.855

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03005

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  Tóth Balázs Tamás, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Hegyvári Sándor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.856

 ( 151 )  2017.06.29.

 ( 210 )  M 16 03006

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  TÜZÉPKER Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. d'Elhougne Győző, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Gépek és szerszámgépek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  37    Építkezés.

  39    Szállítás.

 ( 111 )  221.857

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03011

 ( 220 )  2016.09.21.

 ( 732 )  Agratravel Utazásszervező Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOODWAYS

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

 ( 111 )  221.858

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03012

 ( 220 )  2016.09.22.

 ( 732 )  Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tele vagyunk energiával!

 ( 511 )  4    Éghető gáz.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  221.859

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 02977

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  IN Ingredients, INC, Tennessee Tennessee (US)

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

 ( 541 )  CINNULIN PF

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; fogyáshoz és izomnöveléshez való táplálkozási kiegészítők; diétás

gyógynövényi kiegészítők; "reform" élelmiszerek kiegészítői; diétás és étrend-kiegészítők a gyógynövényekkel

való gyógyításban történő használatra; antioxidáns táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítők; élelmiszer

kiegészítők nem gyógyászati célra; orvosi célú élelmiszer kiegészítők; homeopátiás diétás készitmények és

táplálékkiegészítők; protein alapú fehérjetartalmú készítmények és sűrítmények diétás vagy étrend-kiegészítők

formájában; por formájú italkeverékek izomépítéshez; az összes fentnevezett termék, a fahéjat tartalmazók,

 vízben oldható sűrítmények vagy kivonatok formájában is.

  30    Fűszerek és fűszerkivonatok, fahéj, vízben oldható sűrítmények formájában is.

 ( 111 )  221.860

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 17 01270

 ( 220 )  2014.10.24.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch & Partners, Budapest

 ( 541 )  HEAT DON'T BURN

 ( 511 ) 9    Töltők; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátorok dohány melegítésére használt elektronikus

eszközökhöz, akkumulátortöltők dohány melegítésére használt elektronikus eszközökhöz; usb-töltők dohány

melegítésére használt elektronikus eszközökhöz; autós töltők elektronikus cigarettákhoz; autós töltők dohány

 melegítésére használt eszközökhöz.

 11    Elektronikus párologtatók; folyadékok fűtésére használt készülékek; gőzfejlesztő készülékek, vezetékes

 párásítók.

 34    Dohány feldolgozatlan vagy feldolgozott állapotban; dohányáru; beleértve szivarok, cigaretták, cigarillók

[dohánylevélbe csavart cigaretták], dohány cigarettasodráshoz, pipadohány, kretek; dohány helyettesítők (nem

gyógyászati célokra); dohányáru, cigarettapapír és csövek, cigarettaszűrők, pipák, dohánypálcák, melegített

dohányáruk, elektronikus eszközök cigaretták melegítéséhez; elektronikus dohányzóeszközök; elektromos

cigaretták; elektromos cigaretták; elektromos eszközök nikotin inhalálásához; dohányhoz, dohánytermékekhez és

dohányhelyettesítőkhöz használt elpárologtató eszközök; elektronikus cigarettákhoz való dohánycikkek; eszközök
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melegített dohányrudak eloltására; alkatrészek és kiegészítők elektronikus cigarettákkal vagy dohány

 melegítésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos használatra; elektronikusan feltölthető cigarettatárcák.

 ( 111 )  221.861

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03159

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.862

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03158

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.863

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03545

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  Máté Csilla 100%, Miskolc (HU)
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 ( 541 )  Revolact

 ( 511 )  3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 5    Tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  221.864

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03157

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.865

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03156

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.866

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03155

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.867

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03153

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.868

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03152

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.869

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03150

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.870

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03149

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.871

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03148

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.872

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03147

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.873

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03146

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, 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 )  221.874

 ( 151 )  2017.06.27.

 ( 210 )  M 16 03175

 ( 220 )  2016.10.06.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1551



 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  Őszintén, felelősséggel.

 ( 511 )   29    Húsok, húskészítmények, húskivonatok, étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  221.876

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 17 00188

 ( 220 )  2017.01.19.

 ( 732 )  madeIT.hu Informatika Kft. 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.877

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 03871

 ( 220 )  2016.12.09.

 ( 732 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.878

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 03749

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  ID&Trust Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;

hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;
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biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;

biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító

címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági

tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosítókártyák szolgáltatások

 kifizetésével kapcsolatos használatra.

 42    Azonosítás, mint szolgáltatás [ID AAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

 mint szolgáltatás [SaaS].

 45    Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

 ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 111 )  221.879

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 03750

 ( 220 )  2016.11.30.

 ( 732 )  ID&Trust Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GoodID

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;

hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;

biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;

biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító

címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági

tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosítókártyák szolgáltatások

 kifizetésével kapcsolatos használatra.

 42    Azonosítás, mint szolgáltatás [ID AAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

 mint szolgáltatás [SaaS].

 45    Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

 ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 111 )  221.880

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 03456

 ( 220 )  2016.11.03.

 ( 732 )  EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, és egészségügyi berendezések.

 35    Reklám és marketingszolgáltatások, irodai munkák, kis- és nagykereskedelem a világító-, fűtő-,

 gőzfejlesztő, főző-, szárító- és egészségügyi berendezések körében.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  221.881

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 03458
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 ( 220 )  2016.11.03.

 ( 732 )  LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PYRUVAT ONE

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.

 ( 111 )  221.882

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 03459

 ( 220 )  2016.11.03.

 ( 732 )  LifeT!lt Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PYRUVAT

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.

 ( 111 )  221.883

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 02728

 ( 220 )  2016.08.25.

 ( 732 )  Szentes Csaba, Bonyhád (HU)

 ( 541 )  XÁNTUS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény főzetek, gyógynövény kivonatok;

táplálékkiegészítők sportolók részére, energianövelő szeletek, aminosavat tartalmazó, antioxidáns, ásványi

 táplálékkiegészítők.

 30    Méz, mézek, gyógyfüves méz, mézet tartalmazó gabonapelyhek, mézes cukorkák, méz alapú édességek,

 méhpempő, virágpor.

  32    Ásványvíz, fehérje tartalmú italok.

 ( 111 )  221.884

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 02732

 ( 220 )  2016.08.25.

 ( 732 )  APIKEL Méhészeti Takarmányforgalmazó Kft., Ráckeve (HU)

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APIKEL

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

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

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

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

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

 továbbá vitamint tartalmazó méhtakarmányok, méhtáplálék.

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

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

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

 cukor szirup.

 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
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számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); továbbá méhtakarmány,

 méhtáplálék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.885

 ( 151 )  2017.06.28.

 ( 210 )  M 16 02733

 ( 220 )  2016.08.25.

 ( 732 )  APIKEL Méhészeti Takarmányforgalmazó Kft., Ráckeve (HU)

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APIKEL PLUS

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

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

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

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

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

 továbbá vitamint tartalmazó méhtakarmányok, méhtáplálék.

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

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

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

 cukor szirup.

 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); továbbá méhtakarmány,

 méhtáplálék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.888

 ( 151 )  2017.06.30.

 ( 210 )  M 17 00289

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  New York S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Kiel (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CENSORED

 ( 511 ) 3    Test- és szépségápoló szerek; szappanok; parfüméria-termékek, parfümök, parfüm-vizek, kölnivizek,

dezodorok; illóolajok, hajvizek, hajmosószerek és hajápoló szerek, kozmetikumok; bőrápoló krémek; folyadékok

kozmetikai célra, borotválkozó szerek és borotválkozási ápolószerek; fogtisztító szerek; kozmetikai fürdő

 kiegészítők; ajakírok; vatta rudacskák kozmetikai célra; körömlakk, sminkek.

 ( 111 )  221.889

 ( 151 )  2017.06.30.

 ( 210 )  M 17 01441

 ( 220 )  2014.03.20.

 ( 732 )  Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

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

 ( 541 )  BUSCOMINT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  221.890

 ( 151 )  2017.07.03.

 ( 210 )  M 16 03469

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  Laczy Dávid, Újhartyán (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 202 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 118.476

 ( 210 ) M 76 00977

 ( 180 ) 2016.11.26.

 ( 111 ) 118.621

 ( 210 ) M 76 01194

 ( 180 ) 2016.11.03.

 ( 111 ) 118.625

 ( 210 ) M 76 01235

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 119.224

 ( 210 ) M 76 01383

 ( 180 ) 2016.11.11.

 ( 111 ) 119.236

 ( 210 ) M 76 01432

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 119.238

 ( 210 ) M 76 01434

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 119.239

 ( 210 ) M 76 01435

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 119.240

 ( 210 ) M 76 01436

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 126.199

 ( 210 ) M 86 02304

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 126.301

 ( 210 ) M 86 02210

 ( 180 ) 2016.11.05.

 ( 111 ) 126.303

 ( 210 ) M 86 02213

 ( 180 ) 2016.11.05.

 ( 111 ) 126.305

 ( 210 ) M 86 02246
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 ( 180 ) 2016.11.12.

 ( 111 ) 126.315

 ( 210 ) M 86 02278

 ( 180 ) 2016.11.19.

 ( 111 ) 126.983

 ( 210 ) M 86 02214

 ( 180 ) 2016.11.06.

 ( 111 ) 145.316

 ( 210 ) M 96 03586

 ( 180 ) 2016.11.01.

 ( 111 ) 145.317

 ( 210 ) M 96 03588

 ( 180 ) 2016.11.01.

 ( 111 ) 145.322

 ( 210 ) M 96 03601

 ( 180 ) 2016.11.04.

 ( 111 ) 145.324

 ( 210 ) M 96 03605

 ( 180 ) 2016.11.04.

 ( 111 ) 145.339

 ( 210 ) M 96 03603

 ( 180 ) 2016.11.04.

 ( 111 ) 145.459

 ( 210 ) M 96 03592

 ( 180 ) 2016.11.04.

 ( 111 ) 145.461

 ( 210 ) M 96 03600

 ( 180 ) 2016.11.04.

 ( 111 ) 145.463

 ( 210 ) M 96 03614

 ( 180 ) 2016.11.05.

 ( 111 ) 145.464

 ( 210 ) M 96 03629

 ( 180 ) 2016.11.05.

 ( 111 ) 145.537

 ( 210 ) M 96 03567

 ( 180 ) 2016.11.01.

 ( 111 ) 145.566
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 ( 210 ) M 96 03693

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 145.567

 ( 210 ) M 96 03694

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 145.571

 ( 210 ) M 96 03710

 ( 180 ) 2016.11.11.

 ( 111 ) 145.573

 ( 210 ) M 96 03713

 ( 180 ) 2016.11.11.

 ( 111 ) 145.575

 ( 210 ) M 96 03717

 ( 180 ) 2016.11.11.

 ( 111 ) 145.579

 ( 210 ) M 96 03739

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 145.581

 ( 210 ) M 96 03753

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 145.647

 ( 210 ) M 96 03655

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 145.658

 ( 210 ) M 96 03849

 ( 180 ) 2016.11.20.

 ( 111 ) 145.661

 ( 210 ) M 96 03860

 ( 180 ) 2016.11.20.

 ( 111 ) 145.663

 ( 210 ) M 96 03863

 ( 180 ) 2016.11.20.

 ( 111 ) 145.665

 ( 210 ) M 96 03864

 ( 180 ) 2016.11.21.

 ( 111 ) 145.676

 ( 210 ) M 96 03687

 ( 180 ) 2016.11.08.
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 ( 111 ) 145.679

 ( 210 ) M 96 03691

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 145.680

 ( 210 ) M 96 03692

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 145.694

 ( 210 ) M 96 03910

 ( 180 ) 2016.11.26.

 ( 111 ) 145.710

 ( 210 ) M 96 03654

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 145.731

 ( 210 ) M 96 03826

 ( 180 ) 2016.11.19.

 ( 111 ) 145.735

 ( 210 ) M 96 03861

 ( 180 ) 2016.11.20.

 ( 111 ) 145.736

 ( 210 ) M 96 03862

 ( 180 ) 2016.11.20.

 ( 111 ) 145.743

 ( 210 ) M 96 03877

 ( 180 ) 2016.11.21.

 ( 111 ) 145.744

 ( 210 ) M 96 03880

 ( 180 ) 2016.11.21.

 ( 111 ) 145.754

 ( 210 ) M 96 03919

 ( 180 ) 2016.11.27.

 ( 111 ) 145.755

 ( 210 ) M 96 03926

 ( 180 ) 2016.11.27.

 ( 111 ) 145.758

 ( 210 ) M 96 03930

 ( 180 ) 2016.11.27.

 ( 111 ) 145.759

 ( 210 ) M 96 03931

 ( 180 ) 2016.11.27.
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 ( 111 ) 145.788

 ( 210 ) M 96 03773

 ( 180 ) 2016.11.14.

 ( 111 ) 145.797

 ( 210 ) M 96 03791

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.798

 ( 210 ) M 96 03859

 ( 180 ) 2016.11.20.

 ( 111 ) 145.801

 ( 210 ) M 96 03935

 ( 180 ) 2016.11.27.

 ( 111 ) 145.834

 ( 210 ) M 96 03641

 ( 180 ) 2016.11.06.

 ( 111 ) 145.835

 ( 210 ) M 96 03642

 ( 180 ) 2016.11.06.

 ( 111 ) 145.836

 ( 210 ) M 96 03643

 ( 180 ) 2016.11.06.

 ( 111 ) 145.841

 ( 210 ) M 96 03656

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 145.842

 ( 210 ) M 96 03657

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 145.850

 ( 210 ) M 96 03756

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 145.853

 ( 210 ) M 96 03776

 ( 180 ) 2016.11.14.

 ( 111 ) 145.855

 ( 210 ) M 96 03786

 ( 180 ) 2016.11.15.

 ( 111 ) 145.857

 ( 210 ) M 96 03794
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 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.860

 ( 210 ) M 96 03806

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.861

 ( 210 ) M 96 03807

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.862

 ( 210 ) M 96 03808

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.863

 ( 210 ) M 96 03809

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.864

 ( 210 ) M 96 03810

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.876

 ( 210 ) M 96 03907

 ( 180 ) 2016.11.26.

 ( 111 ) 145.926

 ( 210 ) M 96 03801

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 145.929

 ( 210 ) M 96 03958

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 145.930

 ( 210 ) M 96 03959

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 145.966

 ( 210 ) M 96 03946

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 145.967

 ( 210 ) M 96 03972

 ( 180 ) 2016.11.29.

 ( 111 ) 146.314

 ( 210 ) M 96 03723

 ( 180 ) 2016.11.11.

 ( 111 ) 147.542
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 ( 210 ) M 96 03827

 ( 180 ) 2016.11.19.

 ( 111 ) 147.543

 ( 210 ) M 96 03828

 ( 180 ) 2016.11.19.

 ( 111 ) 147.583

 ( 210 ) M 96 03615

 ( 180 ) 2016.11.05.

 ( 111 ) 147.780

 ( 210 ) M 96 03668

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 147.970

 ( 210 ) M 96 03889

 ( 180 ) 2016.11.22.

 ( 111 ) 147.971

 ( 210 ) M 96 03901

 ( 180 ) 2016.11.25.

 ( 111 ) 148.039

 ( 210 ) M 96 03814

 ( 180 ) 2016.11.19.

 ( 111 ) 148.276

 ( 210 ) M 96 03798

 ( 180 ) 2016.11.18.

 ( 111 ) 148.351

 ( 210 ) M 96 03664

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 148.420

 ( 210 ) M 96 03968

 ( 180 ) 2016.11.29.

 ( 111 ) 148.504

 ( 210 ) M 96 03881

 ( 180 ) 2016.11.21.

 ( 111 ) 154.514

 ( 210 ) M 96 03644

 ( 180 ) 2016.11.06.

 ( 111 ) 154.546

 ( 210 ) M 96 03795

 ( 180 ) 2016.11.18.
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 ( 111 ) 156.394

 ( 210 ) M 96 03960

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 156.878

 ( 210 ) M 96 03719

 ( 180 ) 2016.11.11.

 ( 111 ) 156.884

 ( 210 ) M 96 03587

 ( 180 ) 2016.11.01.

 ( 111 ) 190.518

 ( 210 ) M 06 03874

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 190.944

 ( 210 ) M 06 03849

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 190.949

 ( 210 ) M 06 03853

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 190.950

 ( 210 ) M 06 03682

 ( 180 ) 2016.11.10.

 ( 111 ) 190.951

 ( 210 ) M 06 03683

 ( 180 ) 2016.11.10.

 ( 111 ) 190.953

 ( 210 ) M 06 03848

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 190.955

 ( 210 ) M 06 03684

 ( 180 ) 2016.11.10.

 ( 111 ) 190.963

 ( 210 ) M 06 03460

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.087

 ( 210 ) M 06 03896

 ( 180 ) 2016.11.29.

 ( 111 ) 191.219

 ( 210 ) M 06 03687

 ( 180 ) 2016.11.13.
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 ( 111 ) 191.232

 ( 210 ) M 06 03690

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 191.235

 ( 210 ) M 06 03694

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 191.259

 ( 210 ) M 06 03831

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.260

 ( 210 ) M 06 03832

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.261

 ( 210 ) M 06 03835

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.262

 ( 210 ) M 06 03839

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.263

 ( 210 ) M 06 03842

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.264

 ( 210 ) M 06 03843

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.267

 ( 210 ) M 06 03830

 ( 180 ) 2016.11.23.

 ( 111 ) 191.268

 ( 210 ) M 06 03681

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.270

 ( 210 ) M 06 03679

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.272

 ( 210 ) M 06 03677

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.274

 ( 210 ) M 06 03672
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 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.275

 ( 210 ) M 06 03671

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.276

 ( 210 ) M 06 03670

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.279

 ( 210 ) M 06 03667

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.280

 ( 210 ) M 06 03666

 ( 180 ) 2016.11.09.

 ( 111 ) 191.379

 ( 210 ) M 06 03861

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 191.383

 ( 210 ) M 06 03858

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 191.387

 ( 210 ) M 06 03859

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 191.420

 ( 210 ) M 06 03647

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.421

 ( 210 ) M 06 03651

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.433

 ( 210 ) M 06 03593

 ( 180 ) 2016.11.03.

 ( 111 ) 191.469

 ( 210 ) M 06 03780

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.470

 ( 210 ) M 06 03776

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.471

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M1566



 ( 210 ) M 06 03782

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.472

 ( 210 ) M 06 03779

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.477

 ( 210 ) M 06 03773

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.481

 ( 210 ) M 06 03774

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.487

 ( 210 ) M 06 03778

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.512

 ( 210 ) M 06 03784

 ( 180 ) 2016.11.17.

 ( 111 ) 191.532

 ( 210 ) M 06 03695

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 191.553

 ( 210 ) M 06 03864

 ( 180 ) 2016.11.27.

 ( 111 ) 191.591

 ( 210 ) M 06 03626

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.592

 ( 210 ) M 06 03627

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.593

 ( 210 ) M 06 03629

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.594

 ( 210 ) M 06 03630

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.595

 ( 210 ) M 06 03634

 ( 180 ) 2016.11.07.
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 ( 111 ) 191.596

 ( 210 ) M 06 03635

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.599

 ( 210 ) M 06 03631

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.600

 ( 210 ) M 06 03632

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.601

 ( 210 ) M 06 03633

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.602

 ( 210 ) M 06 03628

 ( 180 ) 2016.11.07.

 ( 111 ) 191.695

 ( 210 ) M 06 03855

 ( 180 ) 2016.11.24.

 ( 111 ) 191.721

 ( 210 ) M 06 03661

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.771

 ( 210 ) M 06 03655

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.778

 ( 210 ) M 06 03656

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.779

 ( 210 ) M 06 03654

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.780

 ( 210 ) M 06 03660

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 191.848

 ( 210 ) M 06 03804

 ( 180 ) 2016.11.21.

 ( 111 ) 191.849

 ( 210 ) M 06 03639

 ( 180 ) 2016.11.07.
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 ( 111 ) 191.859

 ( 210 ) M 06 03727

 ( 180 ) 2016.11.14.

 ( 111 ) 191.907

 ( 210 ) M 06 03731

 ( 180 ) 2016.11.14.

 ( 111 ) 191.933

 ( 210 ) M 06 03875

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 191.935

 ( 210 ) M 06 03873

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 191.937

 ( 210 ) M 06 03882

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 191.938

 ( 210 ) M 06 03883

 ( 180 ) 2016.11.28.

 ( 111 ) 192.068

 ( 210 ) M 06 03580

 ( 180 ) 2016.11.02.

 ( 111 ) 192.069

 ( 210 ) M 06 03581

 ( 180 ) 2016.11.02.

 ( 111 ) 192.070

 ( 210 ) M 06 03582

 ( 180 ) 2016.11.02.

 ( 111 ) 192.102

 ( 210 ) M 06 03750

 ( 180 ) 2016.11.15.

 ( 111 ) 192.103

 ( 210 ) M 06 03747

 ( 180 ) 2016.11.15.

 ( 111 ) 197.276

 ( 210 ) M 06 03723

 ( 180 ) 2016.11.14.

 ( 111 ) 197.672

 ( 210 ) M 06 03605
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 ( 180 ) 2016.11.03.

 ( 111 ) 198.133

 ( 210 ) M 06 03648

 ( 180 ) 2016.11.08.

 ( 111 ) 198.528

 ( 210 ) M 06 03822

 ( 180 ) 2026.11.22.

 ( 111 ) 198.987

 ( 210 ) M 06 03691

 ( 180 ) 2016.11.13.

 ( 111 ) 199.064

 ( 210 ) M 06 03722

 ( 180 ) 2016.11.14.

 ( 111 ) 200.105

 ( 210 ) M 06 03760

 ( 180 ) 2016.11.16.

 ( 111 ) 200.917

 ( 210 ) M 06 03737

 ( 180 ) 2016.11.15.

A rovat 171 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 198.592

 ( 732 ) KLF Foods Hungary Kft., Tompaládony (HU)

 ( 511 )  16 Zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  118.961

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  119.094

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Co. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  119.477

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York, New York (US)

 ( 111 )  119.558

 ( 732 )  The Prudential Insurance Company of America, Newark,New Jersey (US)

 ( 111 )  119.677

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

 ( 111 )  119.767

 ( 732 )  Löwenbräu AG, München (DE)

 ( 111 )  119.825

 ( 732 )  Madison Industries Holding B.V., Heerenveen GE (NL)

 ( 111 )  120.140

 ( 732 )  Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  126.712

 ( 732 )  Rockwell Automation, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)

 ( 111 )  126.744

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  126.875

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  146.052

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  146.244

 ( 732 )  Kentaur Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  147.602

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.236

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.281

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.301
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.743

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  150.744

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  150.828

 ( 732 )  Melody Audio International, Oxnard, California (US)

 ( 111 )  150.829

 ( 732 )  Melody Audio International, Oxnard, California (US)

 ( 111 )  150.903

 ( 732 )  Folprint Zöldnyomda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  150.938

 ( 732 )  Kiturami Homsys Co., Ltd., Bucheon, Kyunggido (KR)

 ( 111 )  150.998

 ( 732 )  Encyclopeadia Britannica, Inc. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago (US)

 ( 111 )  151.078

 ( 732 )  Meda AB, , Solna (SE)

 ( 111 )  151.093

 ( 732 )  Meda AB, , Solna (SE)

 ( 111 )  151.095

 ( 732 )  Meda AB, , Solna (SE)

 ( 111 )  151.345

 ( 732 )  LEAR Corporation, Southfield, Michigan (US)

 ( 111 )  151.348

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  151.364

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  151.686

 ( 732 )  Xie Qingzhu, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.095

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

 ( 111 )  152.098

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

 ( 111 )  152.136

 ( 732 )  Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  152.158

 ( 732 )  Warehouse Fashions Limited, Witney, Oxfordshire (GB)

 ( 111 )  152.226

 ( 732 )  APIS LOGISTIC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  152.977

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.024

 ( 732 )  Hearst Communications Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  153.027

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  153.030

 ( 732 )  Hearst Communications, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  153.042

 ( 732 )  ELASTIC BT., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.302

 ( 732 )  Meda AB, , Solna (SE)

 ( 111 )  153.303

 ( 732 )  Meda AB, , Solna (SE)

 ( 111 )  153.619

 ( 732 )  Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.656

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  154.162

 ( 732 )  RTBD, INC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Maryville, Tennessee (US)

 ( 111 )  154.288

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  154.291

 ( 732 )  DOLORGIET GmbH & Co. KG, Sankt Augustin (DE)

 ( 111 )  154.587

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  154.790

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  154.940

 ( 732 )  Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
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 ( 111 )  155.602

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  155.636

 ( 732 )  CareFusion 303, Inc., San Diego (US)

 ( 111 )  156.186

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  157.036

 ( 732 )  AXN Network Inc. (New York állam törvényei szerint müködő cég), Culver City, Kalifornia (US)

 ( 111 )  157.233

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  164.338

 ( 732 )  Protokon Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  166.643

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  190.444

 ( 732 )  Salty and Sweet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.289

 ( 732 )  SZAMOS Cipőipari Kft., Csenger (HU)

 ( 111 )  191.581

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.650

 ( 732 )  Smart-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.799

 ( 732 )  Szelva Györgyné, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.885

 ( 732 )  ÖKO-Pack Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló Szervezet Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.149

 ( 732 )  Pál Kálmán, Győr (HU)

 ( 111 )  192.167

 ( 732 )  Szécsi Balázs, Békésszentandrás (HU)

 ( 111 )  192.214

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.231

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.232
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 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.240

 ( 732 )  Moha Show Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  192.265

 ( 732 )  Vajai László, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  192.292

 ( 732 )  Üdvhadsereg Szabadegyház, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.418

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.474

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.592

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

 ( 111 )  192.596

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

 ( 111 )  192.598

 ( 732 )  RoDex Aqua Bt., Miskolc (HU)

 ( 111 )  192.599

 ( 732 )  RoDex Aqua Bt., Miskolc (HU)

 ( 111 )  192.652

 ( 732 )  FANOS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.686

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  192.831

 ( 732 )  "PRESTIGE-96" AD, Veliko Tarnovo (BG)

 ( 111 )  192.895

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.091

 ( 732 )  Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.180

 ( 732 )  BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft., Tószeg (HU)

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.219

 ( 732 )  Huple Trade Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  193.286

 ( 732 )  dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU)

 dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU)

 Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  193.298

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  193.411

 ( 732 )  Master Good Kft., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  193.441

 ( 732 )  Sao Paulo Alpargatas S.A., Sao Paulo (BR)

 ( 111 )  193.460

 ( 732 )  ALBORELLO' 99 Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  193.591

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

 ( 111 )  193.592

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

 ( 111 )  193.741

 ( 732 )  Quantrax Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  193.742

 ( 732 ) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), NE, Atlanta, Georgia

 (US)

 ( 111 )  193.755

 ( 732 )  Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.768

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.835

 ( 732 )  Alfa Wassermann S.p.A., frazione ALANNO SCALO, ALANNO (PE) (IT)

 ( 111 )  193.836

 ( 732 )  Alfa Wassermann S.p.A., frazione ALANNO SCALO, ALANNO (PE) (IT)

 ( 111 )  193.840

 ( 732 )  Alfa Wassermann S.p.A., frazione ALANNO SCALO, ALANNO (PE) (IT)

 ( 111 )  193.841

 ( 732 )  Alfa Wassermann S.p.A., frazione ALANNO SCALO, ALANNO (PE) (IT)

 ( 111 )  193.850

 ( 732 )  Alfa Wassermann S.p.A., frazione ALANNO SCALO, ALANNO (PE) (IT)
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 ( 111 )  193.893

 ( 732 )  HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  193.995

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

 ( 111 )  194.008

 ( 732 )  E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  194.026

 ( 732 )  EMPÓRIUM Ruha és Kötöttáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.151

 ( 732 )  BEL LEERDAMMER B.V., Schoonrewoerd (NL)

 ( 111 )  194.202

 ( 732 )  Unipharma Bt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.227

 ( 732 )  Hegedűs Róbert, Eger (HU)

 ( 111 )  194.962

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Limited,, Hull, Yorkshire (GB)

 ( 111 )  195.211

 ( 732 )  Teradata US, Inc., Miamisburg, Ohio (US)

 ( 111 )  198.975

 ( 732 )  Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

A rovat 112 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  113.725

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  113.726

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  115.292

 ( 732 )  Volvo Truck Corporation, Göteborg (SE)

 ( 111 )  126.389

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  129.896

 ( 732 )  Optima Societá A Responsabilitá Limitata, San Clemente (Rimini) (IT)

 ( 111 )  141.757

 ( 732 )  AGROCULTUR BIO s.r.o., Nitra (SK)

 ( 111 )  155.417

 ( 732 )  Dyson Technology Limited, Malmesbury, Wiltshire (GB)

 ( 111 )  166.667

 ( 732 )  Bordás Gergő, Budapest (HU)

 ( 111 )  171.125

 ( 732 )  Illegal Fashion Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.043

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  186.945

 ( 732 )  Premium Brands Holdings B.V., Amsterdam NX (NL)

 ( 111 )  193.180

 ( 732 )  BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft., Tószeg (HU)

 ( 111 )  194.556

 ( 732 )  PharmaWorld 2000 GmbH, Wuppertal (DE)

 ( 111 )  199.844

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  207.592

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  211.713

 ( 732 )  dr. Ékes Gábor 50%, Budapest (HU)
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 Makai Róbert József 50%, Magyargéc (HU)

 ( 111 )  213.856

 ( 732 )  Mama Kiddies Slovensko s.r.o., Malé Kosihy (SK)

 ( 111 )  214.230

 ( 732 )  Mama Kiddies Slovensko s.r.o., Malé Kosihy (SK)

 ( 111 )  214.849

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 111 )  218.007

 ( 732 )  Mama Kiddies Slovensko s.r.o., Malé Kosihy (SK)

 ( 111 )  219.361

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  219.503

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  219.612

 ( 732 )  Futureal Office Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.685

 ( 732 )  Schremmer Solutions Zrt., Budapest (HU)

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  115.550

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  117.175

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  117.307

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  117.991

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  118.420

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York 10577-1444 (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  118.961

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  119.767

 ( 732 )  Löwenbräu AG, München (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  125.988

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  126.005

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  134.967

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  134.968

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  134.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.112

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.387

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.688

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  151.399

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  152.588

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  152.969

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  153.656

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  HEGYMEGI-BARAKONYI ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 111 )  154.587

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  HEGYMEGI-BARAKONYI ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 111 )  155.856

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  159.497

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Melinda jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  160.831

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.028

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.318

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  162.330

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  163.986

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  175.018

 ( 732 )  MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  175.302

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  176.460

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  176.592

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
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 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  178.715

 ( 732 )  MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  182.286

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  186.232

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  192.592

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

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  192.596

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

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.093

 ( 732 )  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Melinda jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  193.219

 ( 732 )  Huple Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 111 )  193.930

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.227

 ( 732 )  Hegedűs Róbert, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Róbert ügyvéd, Eger

 ( 111 )  201.470

 ( 732 )  Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest

A rovat 41 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  115.550

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  117.175
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 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  117.307

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  117.991

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  118.420

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York 10577-1444 (US)

 ( 111 )  118.961

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  119.767

 ( 732 )  Löwenbräu AG, München (DE)

 ( 111 )  125.988

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  126.005

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  134.967

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  134.968

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  134.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  150.112

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  150.387

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  150.688

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  151.399

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  152.588

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  152.969

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  153.656

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1584



 ( 111 )  154.587

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  155.856

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  160.831

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  161.028

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 111 )  161.318

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  162.330

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  162.704

 ( 732 )  Subert István, Érd (HU)

 ( 111 )  163.986

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  175.018

 ( 732 )  MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  175.302

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  176.460

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  176.592

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  178.715

 ( 732 )  MARS,INCORPORATED, McLean, Virginia állam (US)

 ( 111 )  182.286

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  186.232

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  190.968

 ( 732 )  Szabó József 98%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ANDRÁSSY KÚRIA Kft. 2%, Tarcal (HU)

 ( 111 )  191.289

 ( 732 )  SZAMOS Cipőipari Kft., Csenger (HU)
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 ( 111 )  193.051

 ( 732 )  Szabó Sigfrid, Budaörs (HU)

 ( 111 )  193.093

 ( 732 )  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.219

 ( 732 )  Huple Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.930

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

 ( 111 )  194.078

 ( 732 )  Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.436

 ( 732 )  Ledo Kft., Szada (HU)

 ( 111 )  194.444

 ( 732 )  Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.470

 ( 732 )  Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)

 ( 111 )  219.299

 ( 732 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

A rovat 45 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  146.244

 ( 732 )  Kentaur Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  150.903

 ( 732 )  Folprint Zöldnyomda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  150.998

 ( 732 )  Encyclopeadia Britannica, Inc. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago (US)

 ( 111 )  152.136

 ( 732 )  Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.602

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  164.338

 ( 732 )  Protokon Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  173.487

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1586



 ( 732 )  Seqirus S.r.l., Siena (SI) (IT)

 ( 111 )  181.063

 ( 732 )  Bellresearch Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.289

 ( 732 )  SZAMOS Cipőipari Kft., Csenger (HU)

 ( 111 )  191.650

 ( 732 )  Smart-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.214

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.231

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.232

 ( 732 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.240

 ( 732 )  Moha Show Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  192.592

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

 ( 111 )  192.596

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

 ( 111 )  192.962

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  193.286

 ( 732 )  dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU)

 dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU)

 Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  193.741

 ( 732 )  Quantrax Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  193.755

 ( 732 )  Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.893

 ( 732 )  HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  193.930

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

 ( 111 )  194.026

 ( 732 )  EMPÓRIUM Ruha és Kötöttáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  194.128

 ( 732 )  TELIFA Fatelítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hatvan (HU)

 ( 111 )  194.227

 ( 732 )  Hegedűs Róbert, Eger (HU)

 ( 111 )  195.211

 ( 732 )  Teradata US, Inc., Miamisburg, Ohio (US)

 ( 111 )  198.975

 ( 732 )  Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

A rovat 27 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 16 01942

 ( 731 )  László Béla 50%, Budapest (HU)

 László Andrea 50%, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 16 00947

 ( 731 )  Birtalan Péter, Érd (HU)

 Somodi Gyöngyvér, Törökbálint (HU)

 ( 210 )  M 16 03638

 ( 731 )  Jin Xianwei, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 17 00946

 ( 731 )  Nyírő András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth B. Gábor ügyvéd, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 16 00947

 ( 731 )  Birtalan Péter, Érd (HU)

 Somodi Gyöngyvér, Törökbálint (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 16 02849

 ( 731 )  Kurucz Agro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Dr. László Áron Márk, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 16 03196

 ( 731 )  Koszta Regina, Budapest (HU)
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A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 16 02781

 ( 731 )  TISZA-TK PROJEKT Kft., Tiszapüspöki (HU)

 ( 740 )  Dr. Zahola-Pollák Vanda, Tiszapüspöki

 ( 210 )  M 01 01681

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 01 01683

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 01 01641

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 01 01679

 ( 731 )  Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 01 05514

 ( 731 )  MPF-FÉG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Weiler Gábor, Érd

 ( 210 )  M 02 04200

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 07 01171

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 09 01720

 ( 731 )  Kalacsakra Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 10 02776

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 11 01524

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 12 00869

 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 12 00868

 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 12 00871

 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 12 00867
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 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 12 03983

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Giacomo Pedranzini, Kaposvár

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  751.691

 ( 541 )  CHROMOFINE

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  793.068

 ( 541 )  BELLO

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  852.022

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  884.975

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.131.065

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.171.829

 ( 541 )  OPTICORE

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017
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 ( 111 )  1.274.306

 ( 541 )  BLANCHET

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.301.464

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 29, 32

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.301.788

  
( 546 )

 ( 511 )  11, 37

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.336.230

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.325

 ( 541 )  Chippos

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.352

  

( 546 )

 ( 511 )  4, 7-8

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.391

 ( 541 )  N°5 L~EAU

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.398

  

( 546 )
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 ( 511 )  3, 5, 41-42, 44

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.471

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 3

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.494

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 41-42, 44

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.547

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 43

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.550

 ( 541 )  boost my brain

 ( 511 )  5, 30, 32

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.551

 ( 541 )  boost my energy

 ( 511 )  5, 30, 32

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.571

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.588

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11
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 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.602

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 41, 45

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.625

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.626

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.641

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 30

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.715

 ( 541 )  YOU KNOW ME AND YOU DON~T

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017
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 ( 111 )  1.336.734

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.771

 ( 541 )  CELESTINS VICHY ETAT

 ( 511 )  5, 30, 32

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.781

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.797

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 8, 10-11, 14, 16, 18, 20-21, 25-26

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.336.963

  

( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.337.056

 ( 541 )  AEROBUY

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2017.03.30.

 ( 450 )  GAZ 11/2017

 ( 111 )  1.337.270

  ( 546 )

 ( 511 )  9

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 13. szám, 2017.07.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W163



 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.279

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 28, 35

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.330

 ( 541 )  Best Buddies

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.344

  

( 546 )

 ( 511 )  2-3, 18, 20, 25

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.399

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.401

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.439

  
( 546 )
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 ( 511 )  9

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.442

  ( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.521

  
( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.528

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.673

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.871

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.884

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017
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 ( 111 )  1.337.895

 ( 541 )  DIETPHARM TUSOL

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.337.911

 ( 541 )  force car +

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.040

 ( 541 )  ICETECH

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.071

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.136

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.207

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.212

 ( 541 )  IMMOFINANZ SPACE TO SUCCEED

 ( 511 )  35-37, 39-40, 42

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.213

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28
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 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.214

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.215

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.227

  
( 546 )

 ( 511 )  4, 7-8

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.245

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.302

 ( 541 )  ARKOFLEX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.318

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.326

  

( 546 )

 ( 511 )  4, 7-8
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 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.350

 ( 541 )  EXCITEMINT

 ( 511 )  3, 30

 ( 580 )  2017.04.06.

 ( 450 )  GAZ 12/2017

 ( 111 )  1.338.449

 ( 541 )  MONSOON

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.477

 ( 541 )  MAROKKANISCHER ABEND

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.485

 ( 541 )  adwe

 ( 511 )  9, 35, 38, 42

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.577

  
( 546 )

 ( 511 )  35-37, 39-40, 42

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.578

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.591

  
( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.732

  ( 546 )

 ( 511 )  6-7, 20, 37, 42
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 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.783

 ( 541 )  Piz Sardona

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.338.891

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.008

 ( 541 )  MATRIX

 ( 511 )  3, 7-9, 12, 16-17, 20

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.010

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 19-20, 42

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.037

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.064

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.175
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( 546 )

 ( 511 )  1, 4

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.256

 ( 541 )  TELENOR SWAP

 ( 511 )  9, 36, 38

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.265

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 10-12, 37

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.343

  
( 546 )

 ( 511 )  7-8, 12, 35, 37, 41

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.353

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.357

 ( 541 )  BEARS IN THE FOREST

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.359

 ( 541 )  AMARE

 ( 511 )  30
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 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.360

 ( 541 )  AXIOME

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.362

 ( 541 )  BIRD OF HAPPINESS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.364

 ( 541 )  RAVE

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.367

 ( 541 )  PRIMER

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.370

 ( 541 )  TOP SECRET

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.391

 ( 541 )  ALL AT ONCE

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.392

 ( 541 )  HIDDEN HEARTS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.461
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( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.514

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.542

 ( 541 )  IN EXTENSO

 ( 511 )  14, 26, 35, 40

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.551

 ( 541 )  PLANTSPRAY

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.558

 ( 541 )  ROMPER

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.595

 ( 541 )  FixPay cafe

 ( 511 )  29-30, 32-33, 43

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.627
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( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.628

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

 ( 111 )  1.339.684

  
( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2017.04.13.

 ( 450 )  GAZ 13/2017

A rovat 97 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.260.502

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.732

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.786

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.788

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.795

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.806

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.807

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.833

 ( 151 )  2017.06.07.

 ( 111 )  1.319.839

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.319.843

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.319.932

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.319.980

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.319.995

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.127

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.266

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.271

 ( 151 )  2017.06.08.
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 ( 111 )  1.320.388

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.449

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.479

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.617

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.652

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.675

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.690

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.691

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.692

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.693

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.694

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.695

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.761

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 111 )  1.320.766

 ( 151 )  2017.06.08.

A rovat 30 darab közlést tartalmaz. 
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