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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
AN Holland Antillák
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
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
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 Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-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 Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
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
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
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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
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
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 Vatikán
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)
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: szabadal-
mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
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 ked-
vezmény, illetve a módosítási el-
sőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

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

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrá-
val)

(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(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 Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-
giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-
ma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-
rinti adatok, valamint a kiegészítő oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok

(92) a termék első magyarországi for-
galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék első közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

(97) az európai (EP) bejelentés közzé-
tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
időtartamának meghosszabbítása
iránti kérelem napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-
ványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
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B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-
vege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom

T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű for-
dítása

U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban

U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
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 közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint.

(540) a földrajzi árujelző megnevezése

(541) a megjelölés közönséges írás-
móddal

(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-
zönségestől eltérő írásmóddal

(551) együttes vagy tanúsító védjegy

(554) térbeli megjelölés

(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés

(561) A megjelölés átírása

(566) A megjelölés vagy a megjelölésben

szereplő szavak fordítása

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-
jában 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 véd-
jegy lajstromszáma

(660) a belső elsőbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai

(731) bejelentő

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztve-
vő bejelentő

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betű-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyű kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentum-
szám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betű-
vel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 00389

 ( 220 ) 2013.02.14.

 ( 731 )  Igazi Társ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Késmárki Fanni Éva ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Almássy Éva

 ( 511 )  25    Esküvői ruha, menyasszonyi ruha, báli ruha, koktélruha, kisestélyi ruha, nagyestélyi ruha, alkalmi ruha,

menyecske ruha,örömanya ruha, koszorúslány ruha, fátyol, díszzsebkendők, fejfedők, felsőkabátok, felöltők,

felsőruházat, fűzők, harisnyanadrág, pelerin, harisnyatartók, harisnyakötők, kalapok, esküvői lábbelik, muffok,

nyaksálak, övek, kesztyűk, vállkendő, nagykendő, stóla, kismama ruha, terhes ruha, felsőruházat, kosztüm, ing,

 blúz, póló, szoknya, nadrág.

  35    Ruha eladás.

  40    Ruha méretre készítés.

 45    Ruhakölcsönzés, társkereső klubok, estélyi ruha kölcsönzés, esküvői szertartások tervezése és szervezése,

esküvői ruhakölcsönzés, házasságközvetítő irodák, társközvetítés, esküvői kellékek kölcsönzése, ruhabérlés,

 ruhatervezés.

 ( 210 ) M 14 01709

 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Mihály, Budapest

 ( 541 ) Morning Show

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02312

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Szabó Róbert, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Balla Gábor, Balla és Gelányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   40    Hegesztés.

 ( 210 ) M 14 02585

 ( 220 ) 2014.08.25.

 ( 731 )  Visage Production Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sótonyi Gergely, Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Divattervezés, honlap dizájn tanácsadás, ipari formatervezés, kozmetikai kutatás, stíldíszítés, textilek

 tesztelése.
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 ( 210 ) M 14 02665

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  Antikvárium.hu Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Juhász Péter,Dr. Juhász Péter Egyéni Ügyvéd, Szeged

 ( 541 ) antikvarium.hu

 ( 511 )  16    Albumok; almanachok; aritmetikai, számtani táblázatok; atlaszok; autotípiák; borítékok [papíráruk];

brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;

csomagolópapír; daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; folyóiratok; grafikai

nyomatok; grafikai reprodukciók; kártyák; képregények; kézikönyvek; könyvek; könyvkötések; könyvecskék,

füzetek; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvlap rögzítők;

 litográfiák; magazinok, revük [időszaki lapok]; metszetek; nyomatok [metszetek]; rézkarcok, gravűrök; újságok.

 35    Árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] mások számára; fénymásolási szolgáltatások; iratmásolás; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

 szervezése; marketing; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fordítói szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [képzés]; könyvkiadás; könyvtári

 kölcsönzés; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 02883

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 210 ) M 14 02890

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  AGRINDEX Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) TRAKTOR SZÉPSÉGVERSENY

 ( 511 )   16    Papír, nyomdaipari termékek.

  41    Kulturális tevékenység, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 03081

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Sajósi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál
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( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 14 03082

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Sajósi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 14 03196

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  CSPL 2002 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csepel Plaza

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03197

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Debrecen 2002 Bevásárló, Szórakoztatóipari és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Debrecen Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03377

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  dr. Deák György András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03402

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő aszú.

 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.

 ( 210 ) M 14 03403

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó pezsgők.

 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.
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 ( 210 ) M 14 03404

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó borok.

 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.

 ( 210 ) M 14 03405

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó borok.

 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.

 ( 210 ) M 14 03406

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó pálinkák.
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 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.

 ( 210 ) M 14 03500

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FRÖCCSKOCSMA

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

 áru).

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03600

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

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

 ( 541 ) VOGUE TRENDS

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, nyomtatott publikációk magazinok és könyvek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; poszterek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére;

ecsetek; írógépek; irodai kellékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

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

 41    Oktatás, szakmai képzés; szórakoztató szolgáltatások; sportolási és kulturális tevékenységek; könyvek és

napilapok megjelentetése; elektronikus könyvek és napilapok on-line megjelentetése; on-line elérhető

elektronikus publikációk, on-line magazinok, interaktív folyóiratok megjelentetése (nem letölthetők); információs

szolgáltatások valamennyi médián keresztül, beleértve az internetet; rádió- és televízió műsorok készítése;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; videofilmgyártás; divattal, életmóddal és szórakoztatással kapcsolatos

 események előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 03621

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  Orbán Ügyvédi Iroda, dr. Orbán Zsombor ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) JÓ ÉTELLEL TELJES AZ ÉLET

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

diétás ételek és anyagok gyógyászati és klinikai használatra; ételek és ételkészítmények babáknak, gyermekeknek

és betegeknek; ételek és ételkészítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; tápanyag és diétás

kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-készítmények, cukrászati

 gyógytermékek.

 29    Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy főtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy főtt), gombák

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat

formájában is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojások; tej,

tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tejszín alapú desszertek;

joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; krémporok; kolbászok;

 hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák, levesek.

 30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes
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édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt

vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és

konyhakész kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,

 ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 32    Enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésű és

gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más alkoholmentes italok;

szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat);

 tejes erjesztett italok; szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.

 41    Személyzeti képzés; tréningek szervezése; szemináriumok, konferenciák; kulturális és oktatási célú

kiállítások; könyvek szerkesztése és kiadása; könyvecskék, brosúrák; újságok; filmek és egyéb felvételek;

kulturális és oktatási célú film- és hangfelvételek készítése; táplálkozási oktatás; valamennyi élelmiszerekkel és

táplálkozással kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatás, különösen az élelmiszer technológiával,

 táplálkozással, főzéssel, és az étterem iparággal kapcsolatos képzések.

 43    Étel- és italellátás éttermekben, kávézókban, kávéházakban, menzákon, önkiszolgáló éttermekben, snack

 bárokban, mindezek étel és ital automatákon keresztül is nyújtva; kávégép ellátás.

 ( 210 ) M 14 03679

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely

 ( 541 ) fürdőfagyi

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

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

 kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerek; szappanok.

 ( 210 ) M 14 03739

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Z Y C UNIO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Díszek (ékszerek); dísztűk; dobozok nemesfémből; ébresztőórák; ékszerek; ékszerek borostyánkőből;

ékszeres dobozok (ládikák vagy dobozok); ékszerkellékek; ékszertokok; fülbevalók; gyöngyök (ékszerek);

gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek készítéséhez; gyűrűk (ékszerek); kalapdíszek

nemesfémből; melltűk, brossok (ékszerek); nyakkendőtűk; nyakkendőtűk (csíptetősek); nyakláncok (ékszerek);

 órák (faliórák); strassz (drágakőutánzat); tűk (ékszerek).

 ( 210 ) M 14 03749

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  WELL-NASS Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
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 ( 740 )  Dr. Gáspár Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Puffasztott gabonakészítmények, natúr vagy ízesített.

 ( 210 ) M 14 03761

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 740 )  dr. Kósa Apollónia, Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Xylijoint

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03831

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  Város Viktória Nikolett, Gyömrő (HU)

 ( 541 ) IRÁNYVONAL

 ( 511 )  35    Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvitel sportolók számára; marketing kampányok; marketing tervek

készítése; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés szervezés; reklámozási marketing és promóciós

szolgáltatások; videófelvételek készítése marketing célokra; marketing; értékesítő személyzet toborzása és

képzése; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; áruk bemutatása kommunikációs

médiákban; árubemutatás promóciós célból; áruminták terjesztése; árverés; eladási propaganda mások számára;

hirdetés szervezés; hirdetési felületek értékesítése; hírlevél küldés; hírdetési hely kölcsönzése; online hirdetői

tevékenység; pay per click (PPC) hirdetés; honlapforgalom optimalizálása; keresőmotor optimalizálása;

információ és tanácsadás fogyasztóknak; információk számítógépes adatbázisokba rendezése; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; reklámozás; reklámfilmek előállítása; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek;

segítségnyújtás üzeltvezetéshez; szakmai konzultációk; üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás; személyzet

 kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok, fogadások, gálaestek szervezése, lebonyolítása;

coaching [tréning]; mediáció (közvetítés); gyakorlati képzés (szemléltetés); fotóriportok készítése és publikálása;

interjúk és szakmai cikkek készítése és publikálása; riporteri szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; klub események szervezése és lebonyolítása; szakmai klubok szervezése; egészségvédő klubok

szolgáltatása; befektetői klubok szolgáltatása; sport klub szolgáltatása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; kulturális vagy nevelési célú programok és képzések

szervezése; rendezvényszervezés; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadúszó

újságírás; pályaválasztási tanácsadás; sport tanácsadás; életmód tanácsadás; gyermek nevelési és fejlesztési

tanácsadás; gyermekgondozás; babaápolás; prevenció mentorálás; önkéntes képzés; mentor képzés; önkéntes

szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; sport edzőtábori szolgáltatások; gyermek táboroztatási

szolgáltatások; sport versenyek szervezése és rendezése; oktatási versenyek szervezése és lebonyolítása;

üzletviteli versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése (szórakozás vagy oktatás), üzleti reggelik

szervezése és lebonyolítása; üzleti találkozók szervezése; tréning; értékesítési tréning; személyiségfejlesztő
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tréning; értékesítési tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; konferencia szervezése; konferencia

szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása, szervezése; oktatási konferenciák szervezése, levezetése;

találkozók szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása; rekreációs célú

konferenciák és tréningek szervezése és lebonyolítása; prevenciós célú konferenciák és tréningek szervezése és

lebonyolítása kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; tanfolyamszervezés;

tanfolyamok, képzések; személyiségfejlesztő tanfolyamok; üzleti tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

önismereti tanfolyamok és tréningek szervezése és lebonyolítása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tréningek és

tanfolyamok szolgáltatása; tanácsadói képességfejlesztő tréningek és tanfolyamok szolgáltatásai; pénzügyekkel

kapcsolatos tanfolyamok és tréningek szolgáltatása; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok és tréningek

szolgáltatása; sporttal kapcsolatos tanfolyamok és tréningek szolgáltatása; befektetéssel kapcsolatos tanfolyamok

és tréningek szolgáltatása; sport tevékenységek; sportedzői szolgáltatások; sportoktatók képzése;

sporttevékenységek szervezése; szórakoztató sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tréningek és tanfolyamok szolgáltatásai; sporttal kapcsolatos képzési

szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői tevékenységek; sporteseményekkel kapcsolatos

tréningek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése; (szponzori, promotor

szolgáltatás); foglalkozások gyerekeknek (szórakoztatás/oktatás); szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; felmérések szolgáltatása; szülők képzése

gyermekneveléshez; okatatási szolgáltatások gyermeket tanító pedagógusok számára; mozgástudatossággal

kapcsolatos oktatás; üzleti menedzsmentre vonatkozó tervezés azaz partnerek keresése, regisztrációja

együttműködéshez; webkonferenciák szervezése és lebonyolítása, szolgáltatása; elektronikus publikációk

biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon keresztül; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; szabadidős rendezvények szervezése; vállalati rendezvények; oktatási célú hang- és

videófelvételek készítése; online szórakoztatás; online információk szolgáltatása sport és gyermek témákban;

 online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréningekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03836

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  Restau-rent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gold Fish

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03910

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Magyarország Aktív Kommunikációs és Társadalmi Fejlődésért Felelős Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh László Alajos ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 03913

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03924

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) everpix

 ( 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).

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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03931

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  Bíró Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Gergő,Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Lábtörlők tisztítása; szőnyegek tisztítása; lábbelik tisztítása; kelmék tisztítása; ruha tisztítása; tisztítási

szolgáltatások biztosítása; háztartási textíliák tisztítása; ruhák tisztíttatása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás; bőr

tisztítása és javítása; szolgáltatások ruhák vegyi tisztításához; bőr ápolása, tisztítása és javíttatása (feldolgozott);

 szövet, textil, bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 15 00115

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Herczeg Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

 ( 541 ) HERCZEG EMPIRE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, divatbemutatók

 szervezése promóciós célból.

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 15 00119

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  MM PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ma fotókönyv, holnap családi kincs.

 ( 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); poszterek és

 fotókönyvek.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); on-line platform

szolgáltatásával képek és képadatok feltöltéséhez, letöltéséhez és feldolgozásához, valamint fotókönyvek

készítéséhez és feldolgozásához; távközlés on-line platform szolgáltatásával olyan termékek rendeléséhez,

 amelyre a megrendelő képadatai vannak felvíve.

 40    Fotólaboratóriumi szolgáltatások, fotókönyvek készítése, filmek előhívása, fényképészeti levonatok

készítése, exponált filmek és fényképek másolása; poszterek, fényképek és fotókönyvek nyomtatása; képadatok

 felvitele árukra nyomtatással, gravírozással és/vagy vasalással és/vagy nyomással.

 ( 210 ) M 15 00121

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Herczeg Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, divatbemutatók

 szervezése promóciós célból.

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 15 00137

 ( 220 ) 2015.02.17.

 ( 731 )  LAMARIN Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  Tóthné Vancsura Márta, Baja

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing.

  39    Kamionos szállítás.

  42    Műszaki kutatás, környezetvédelmi kutatás, kozmetikai kutatás.
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 ( 210 ) M 15 00143

 ( 220 ) 2015.01.19.

 ( 731 )  Ribarics Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); táska, pénztárca, szatyor, női

 táska.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

alsóneműk, alsószoknya, bikini, blúz, bugyi, bermuda nadrág, blúz, bodyk, bőrruházat, cipők, csizma, dzseki,

farmerruházat, fejfedők, fejszalagok, felsőruházat, fülvédők, fürdőruha, fűzők, garbó, harisnyanadrágok,

harisnyatartók, hálóing, ing, kabát, kalap, kendő, kesztyű, készruhák, kombiné, kosztümök, köntös, kötöttáruk,

kötött ruházati termékek, lábbelik, legings, maxiruha, mellény, melltartó, nadrág, női ruhák, nyaksálak, overál,

övek, papucs, pelerinek, pénztartó övek, pizsama, pólók, pulóverek, poncsó, pulóver, ruházat, ruházati cikkek,

sapkák, sálak, strandruhák, sort, szandál, szoknya, szőrmék, topok, tunika, zakó, zokni, zsebkendő, vállkendő,

 tankini.

 ( 210 ) M 15 00146

 ( 220 ) 2015.01.20.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00147

 ( 220 ) 2015.01.20.

 ( 731 )  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00148

 ( 220 ) 2015.01.20.

 ( 731 )  Vajda Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 541 ) ERŐS, MINT A GYENGÉDSÉG

 ( 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 15 00149

 ( 220 ) 2015.01.20.

 ( 731 )  Solarys Optik Kft., Szomód (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek, napszemüvegek, olvasószemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok,

 optikai cikkek és ezen termékekhez tartozó alkatrészek, kiegészítők.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00157

 ( 220 ) 2015.01.21.
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 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) regiotoys.hu

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

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00159

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) regiotoy.hu

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

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00165

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Bári Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Benedek, Kecskemét

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00243

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  Chemium Biotechnológiai Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Biotechnológiai kutatás és fejlesztés; tudományos műszaki tervezés; gyógyszerek tesztelése.
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 ( 210 ) M 15 00247

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  Eisberg Hungary Kft., Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Judit, dr. Horváth Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és másgabonakészítmények; 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, amelyeknem 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).

 ( 210 ) M 15 00250

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  Szulyák András, Ecser (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  
( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00255

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)

 Szegedi Ferenc, Budapest (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).

 ( 210 ) M 15 00256

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)
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 Szegedi Ferenc, Budapest (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).

 ( 210 ) M 15 00257

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00259

 ( 220 ) 2015.01.29.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Nő comment

 ( 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 15 00260

 ( 220 ) 2015.01.29.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1043



 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 15 00282

 ( 220 ) 2015.01.30.

 ( 731 )  Gajer Emese, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák, textiláruk.

  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).

 ( 210 ) M 15 00286

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) ELŐD

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 00289

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  Újpesti Torna Egylet 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, 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).

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
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 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

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

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

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

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

 áru).

 35    Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenység és szolgáltatás, interneten keresztül történő

eladás, on-line webshop, csomagküldő szolgáltatás, import, export, közvetítői tevékenység, eladási promóció

mások részére az alábbi árukkal kapcsolatban: papír-írószerek; háztartási,konyhai eszközök; textiláruk; ruházati

termékek; testnevelési és sportcikkek; ajándéktárgyak; karácsonyi termékek; játékok, játékszerek, bébi termékek;

ékszerek, divatcikkek, esernyők, zászlók, kiegészítők; parti kellékek; autós kiegészítők; műszaki cikkek; üdítők és

 egyéb italok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00301

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  Advanved Optronic Devices (ASIA) Co. Limited, Hung Hom, Kowloon (HK)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világítókészülékek, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő berendezések, szárító, szellőztető, vízellátásra- és

 egészségügyi célokra való berendezések.
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 ( 210 ) M 15 00303

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   17    Nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nem fém burkolatok építési célokra;

 mobil épületek, építőelemek nem fémből; szigetelő vakolatok.

  35    Építőanyagok, szigetelőanyagok kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

  37    Építőipari szolgáltatások; szigetelési szolgáltatások [építkezés]; vakolási munkák; festés, mázolás.

 ( 210 ) M 15 00306

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 15 00307

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  Bubee Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

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

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

 energiaitalok.

 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).

 ( 210 ) M 15 00311

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 15 00321

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HUMBÁKFALVA

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

valamennyi szolgáltatás); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00364

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Hungaro Flotta Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Telefon, mobiltelefon készülékek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 15 00365

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Hungaro Flotta Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    IT eszközök, GPS eszközök, telefon, mobiltelefon készülékek.

  38    Távközlés.

  42    Számítástechnikai hardver, szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 00366

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) PIQ & Lead TM Personal

 ( 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 15 00373

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; biocidok; biológiai

 készítmények állatgyógyászati használatra; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya mosdatószerek.

5    Parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; rovarriasztó szerek

 kutyáknak; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek.

 31    Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmányállatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverék haszonállatok hizlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;
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takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa (szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 210 ) M 15 00397

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  Vadasi László, Nyíregyháza (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nyílt téri makettkiállítások szervezése, azok működtetése; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nyílt téri múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

 kiállítások]; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások makett kiállítások formájában.

 ( 210 ) M 15 00416

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  Lukácsné Kónya Gabriella, Budapest (HU)

 Krámli Éva, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    CD, DVD, mágneses adathordozó.

  16    Könyvek, kiadványok.

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

 ( 210 ) M 15 00417

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  DENTAL EASY IMPLANT LLC, Wisconsin (US)

 ( 740 )  dr. Vízkeleti Krisztián, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, ortopédiai cikkek.

 ( 210 ) M 15 00418

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  DENTAL EASY IMPLANT LLC, Wisconsin (US)

 ( 740 )  dr. Vízkeleti Krisztián, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, ortopédiai cikkek.

 ( 210 ) M 15 00419

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Havasi Bence, Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) DA MARIO

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 00423
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 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 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    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00425

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) SPREGO

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00427

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  Gorzó Pál, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások tervezése turistáknak; utaskísérés; utasszállítás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 00428

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  Gorzó Pál, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fényképezőgépek.

  41    Fényképészet.

  42    Grafikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00437

 ( 220 ) 2015.02.16.

 ( 731 )  Art' N Bau Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Hetzmann Albert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00441

 ( 220 ) 2015.02.16.

 ( 731 )  Varga László, Vác (HU)

 ( 541 ) Schola Gregoriana Vaciensis

 ( 511 )  9    Elektronikus adathordozó.

  25    Ruházati termékek.

  41    Zenei kórus szolgáltatás, koncertszervezés, zeneoktatás, énektanítás, zenei táborok szervezése.

 ( 210 ) M 15 00459

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  ( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játéko;, játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00466
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 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gateway to success

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 00489

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Berecz Gábor, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00492

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Weidner Hungária Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Tisztítógépek és berendezések, elektromos.

 ( 210 ) M 15 00493

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Weidner Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) WEIDNER

 ( 511 )  7    Tisztítógépek és berendezések, elektromos.

 ( 210 ) M 15 00502

 ( 220 ) 2015.02.23.
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 ( 731 )  NYSE HOLDINGS, LLC, Atlanta, Georgia (US)

 ( 300 )  86/512,349 2015.01.23. US

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi termékek, azaz pénzügyi termékekkel és pénzügyi származékokkal kereskedő tőzsde működtetése;

határidős ügyletekkel kapcsolatos tőzsde működtetése; értékpapírtőzsde működtetése; tőzsde működtetése és az

ehhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi értéktőzsde szolgáltatások árucikkek, határidős ügyletek,

származékok, valuták, értékpapírok, részvények, kötvények, opciós ügyletek és pénzügyi eszközök

tranzakciójával kapcsolatosan, aktuális és történeti pénzügyi hírek, adatok és információk terjesztése; pénzügyi

árindexekkel, tranzakciós ügyletek bonyolítási árfolyamával, pénzügyi árrésekkel, valutaváltási árfolyamokkal, és

árakkal kapcsolatos adatok és információk kiszámítása, beszámolók készítése és tájékoztatás; pénzpiaci figyelő

szolgáltatások a globális pénzügyi piacok nyomon követéséhez; pénzügyi konzultáció és tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment és brókerszolgáltatások; pénzügyi befektetési és vagyonkezelési,

letétkezelési szolgáltatások; pénzügyi jegyzési szolgáltatások nyújtása kereskedők, brókerek, cégek és más

szervezetek részére értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök jegyzéséhez pénzügyi értéktőzsdén történő

kereskedelem céljából; valamint előfizetéses rendszerben internet-alapú pénzügyi értéktőzsde, és pénzügyi

információs- és adatszolgáltatási szolgáltatások biztosítása számítógépes terminálon vagy mobil kommunikációs

 eszközön keresztül.

 ( 210 ) M 15 00503

 ( 220 ) 2015.02.23.

 ( 731 )  Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) SMASH

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

péksütemények és cukrászsütemények; jégkrémek; cukor; méz; melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet;

szószok (fűszerek); fűszerek; jég; aromás készítmények élelmiszerek számára; fűszerek; ízesítők; élelmiszer

esszenciák [kivéve éteresszenciák és illóolajok]; lisztes ételek; metéltek; tészták; instant tészták; mélyhűtött

 tészták; hűtött tészták; szárított tészták; [elsősorban] tésztát tartalmazó készételek.

 ( 210 ) M 15 00504

 ( 220 ) 2015.02.23.

 ( 731 )  Diósi Róbert, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 15 00509

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Koval Sergei, Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 7    Belső égésű motorok gépekhez; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; csigák, tárcsák [motorok

részei]; csőelosztók [motorok részei]; dugattyúk [belső égésű motorok részei]; elektromos gyújtóberendezések

belső égésű motorokhoz; elektronikus indítók motorokhoz; erőátviteli alkatrészek; erőátviteli szíjak ipari

alkalmazásokhoz használt gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; fékek gépekhez; fékpofák gépekhez;

generátorok (járművekhez); gépek kipufogó rendszereinek részét képező hangelnyelők [hangtompítók];

gépfelfüggesztések részét képező lengéscsillapító rugók; gyújtáselosztók belső égésű motorokhoz;

gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák motorokhoz; hajtórudak [belső égésű motorok

részei]; hangtompítók kipufogókhoz; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba;

hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; hűtőventilátorok gépjármű motorokhoz; indítóberendezések

motorokhoz és hajtóművekhez; karburátorok belső égésű motorokhoz; katalizátorok belső égésű motorok

kipufogógázaihoz; kibocsátást csökkentő egységek motorokhoz és hajtóművekhez; kipufogó-gyűjtőcsövek

motorokhoz; kipufogók; kipufogódobok motorokhoz; kipufogórendszerek részét képező kipufogódobok,

hangtompítók; kipufogó rendszerek járművekhez; kondenzátorok [gyújtás alkatrészek belső égésű motorokhoz];

légszűrők gépjárművek motorjaihoz; lengéscsillapítók gépekhez; motorházak [járművek részei]; motorok

szárazföldi gépekhez; motorszűrők; olajhűtők [gépjármű motorok részei]; olajszűrők motorokhoz; olajszűrők

motorokhoz és hajtóművekhez; olajtartály dugók és kupakok [gépjármű motoralkatrészek]; olajtartályok

[gépjármű motoralkatrészek]; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez; rugók [géprészek];

szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; szűrőházak, mint motorok részei; szűrők belső égésű motorokhoz; szűrők

[gépek vagy motorok részei]; tekercsek [belső égésű motorok részei]; tolórudak, szelepemelő rudak [gépjármű

motoralkatrészek]; tömítések belső égésű motorokhoz; üzemanyag/levegő arány szabályozók [hajtóművek vagy

motorok alkatrészei]; üzemanyag-rendszerek belső égésű motorokhoz; ventilátorok motorokhoz és

hajtóművekhez; ventilátorszíjak járművek motorjaihoz; ventilátorszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz;

 vezérműlánckerekek, a motorvezérmű részeiként; vezérműszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz.

 12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz, belső égésű motorok szárazföldi járművekhez; blokkolásgátló

fékrendszerek és alkatrészek; elektromos sebességváltó berendezések szárazföldi járművek motorjaihoz;

fékalkatrészek járművekhez; fékbélések szárazföldi járművekhez; fékbovdenek; fékdobok szárazföldi

járművekhez; fékek szárazföldi járművekhez; fékhengerek járművekhez; fékkábelek járművekhez; fékkarok

járművekhez; fék készletek járművekhez; fékrendszerek és alkatrészei járművekhez; fék szegmensek

gépkocsikhoz; fogaskerekek szárazföldi járművek motorjaihoz; gépjármű karosszériák; gépjármű-karosszéria

panelek [alakra formált]; gépjármű motorok; gépkocsi motorok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi szélvédők;

hajtóláncok szárazföldi járművek motorjaihoz; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek fékrendszereinek

alkatrészei; járművek karosszériáinak külső elemei; kormányok; kormánykerekek; kormánykerék borítók;

lengéscsillapítók járművekhez; összekapcsolódó panelek járművek karosszériáihoz; szélvédő üvegek

 járművekhez.

 ( 210 ) M 15 00510

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Larkbio Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) SMARTDIAB

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00515

 ( 220 ) 2015.02.25.
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 ( 731 )  Szabadkai Ildikó, Budapest (HU)

 ( 541 ) SENSIL

 ( 511 )  3    Háztartási vegyi anyagok, mosószerek, tisztítószerek, öblítők, kozmetikumok.

 ( 210 ) M 15 00523

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi István, dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00526

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 15 00531

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Origami-Bikini Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) BikiMe

 ( 511 )   25    Fürdőruhák, fürdőköpenyek, fürdősapkák, alsóruházat, fehérneműk.

  35    Ruházati termékek értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  41    Sportrendezvények; kulturális rendezvények.

 ( 210 ) M 15 00534

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  Pahanovné Egri Zsanett, Baracs (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kozmetikai, szépségápolási termékek kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme,

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Szakmai képzés; szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása, szakmai célú rendezvények.

  44    Szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 15 00538

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

 revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok.

 35    Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,

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

 hirdetés, televíziós reklámozás.

  38    Rádióadás, televíziós műsorszórás.

 41    Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,

 szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 15 00540

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

 revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok.

 35    Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,

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

 hirdetés, televíziós reklámozás.

  38    Rádióadás, televíziós műsorszórás.

 41    Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,

 szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.
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 ( 210 ) M 15 00541

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, folyóiratok, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

 revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok.

 35    Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,

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

 hirdetés, televíziós reklámozás.

  38    Rádióadás, televíziós műsorszórás.

 41    Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,

 szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 15 00555

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Translation Agency Kft., Szombathely (HU)

  
( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00560

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, Budapest

 ( 541 ) Mike's & Andrew's

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 15 00561

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Body Honey Natural Cosmetics Kft., Kóka (HU)
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 ( 740 )  dr. Vargha Balázs, Dr. Vargha Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai bőrápoló szerek.

  11    Fürdőszobai szerelvények.

 ( 210 ) M 15 00562

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Fanny - Az én lapom

 ( 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).

  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 15 00563

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 591 )

 ( 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).

  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 15 00564

 ( 220 ) 2015.02.27.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
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 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 15 00566

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

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

 klisék.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton.

  41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 15 00568

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Fehérvár Infó Reklám Lap és Könyvkiadó kiadói Kft., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

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

 klisék.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton.

  41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 15 00581

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Takács Péter, Tapolca (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Öltöny, ing, nyakkendő, pulóver, esküvői öltöny és mellény.

  35    Ruházati termékek kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 15 00586

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Chen Dandan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 15 00664

 ( 220 ) 2015.03.04.

 ( 731 )  Kent Magyarország Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Pozsgay Péter, Budapest

 ( 541 ) Aura Hotel

 ( 511 )  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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00666

 ( 220 ) 2015.03.05.

 ( 731 )  Tóth Csaba, Budapest (HU)

 Kurtán Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szauna berendezések.

  41    Klubszolgáltatások.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szauna szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00675

 ( 220 ) 2015.03.06.

 ( 731 )  Maricsek Miklós, Vác (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; katalógusok; képregények; könyvek; könyvecskék,

 füzetek; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok.

 41    Elektronikus könyvek, folyóiratok, újságok online kiadása, publikálása; fényképészet; fotóriportok

 készítése.

 ( 210 ) M 15 00676

 ( 220 ) 2015.03.06.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 15 00678

 ( 220 ) 2015.03.09.

 ( 731 )  Ruszkai László, Csongrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Tápanyagok kutyák számára, kutyaeledel, táplálékok kutyáknak.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 15 00697

 ( 220 ) 2015.03.10.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kőbányai. Jutalom a nap végén.

 ( 511 )   32    Sörök.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói

tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás; reklámanyagok

terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 15 00698

 ( 220 ) 2015.03.10.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói

tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
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szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás; reklámanyagok

terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 15 00718

 ( 220 ) 2015.03.11.

 ( 731 )  Tálos Gergő, Győr (HU)

 Kiss László, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek, eszközök testgyakorláshoz.

  35    Testnevelési és sportcikkek, fitness eszközök kis- és nagykereskedelme.

 41    Oktatás, szakmai képzés, testnevelés, sport tevékenység, sportlétesítmények üzemeltetése, sport edzőtábori

szolgáltatások, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények rendelkezésre

 bocsátása, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz].

 ( 210 ) M 15 00726

 ( 220 ) 2015.03.12.

 ( 731 )  Patkós Alexandra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Tetováló anyagok, festékek, pigmentek.

 8    Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

  41    Sminktetoválás oktatás.

  44    Kozmetikai szolgáltatások, tetoválások készítése, sminktetoválás.

 ( 210 ) M 15 00727

 ( 220 ) 2015.03.12.

 ( 731 )  Patkós Alexandra, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  8    Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

  41    Sminktetoválás oktatás, microblading oktatás.

  44    Kozmetikai szolgáltatások, microblading, kézi módszerű szemöldök tetoválás, sminktetoválás.

 ( 210 ) M 15 00734

 ( 220 ) 2015.03.12.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Cigányzenekar, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Magyar Nemzeti Cigányzenekar

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00746

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  VARIOMEDIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, 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).

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00747

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  PHARMICS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, 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).

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00761

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Péter, Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 15 00763

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) RIPEFIGA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00764

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) TERROSA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00765

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) YESTEROS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00767

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HELLOPAY

 ( 511 ) 9    Ellenőrző (felügyeleti) 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; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek

[integrált áramkörök], digitális jelek, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, elektronikus

határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus jeladók, elektronikus közlemények [letölthető],

elektromos ellenőrző berendezések, GPS készülékek, hajlékony (floppy) lemezek, időregisztráló készülékek,

interfészek [informatika], kamerás bébiőrök, kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, kompakt lemezek

[audiovideo], letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, mágneses adathordozók, mágneslemezek, mágneses

személyazonosító karkötők, mágneses kódolók, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, memóriakártyák video

játékgépekhez, mikroprocesszorok, mobiltelefonok, modemek, okostelefonok, operációs rendszerek

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; pendrive-ok [USB], processzorok [központi adatfeldolgozó

egységek]; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; számítógépes hardver, számítógépes játékszoftver,

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriák, számítógépperifériák; számítógép

programok [letölthető]; rögzített számítógépprogramok; számlálók, mérőműszerek; mágneses személyazonosító

 kártyák, telefonkészülékek; vevőkészülékek (audio-, video-), vonalkód leolvasók.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása,

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára, divatbemutatók szervezése

promóciós célokból, eladási propaganda mások számára, elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése, hirdetési hely

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

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
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információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény kutatás,

kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, marketing,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére, pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése, reklámeszközök tervezése és formatervezése,reklámozás,

statisztikák összeállítása, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállítása, szponzorok

felkutatása,telemarketing szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti hatékonyság szakértői

 szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 36    Értékutalványok kibocsátása, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása,

hitelkártya-szolgáltatások, előre feltölthető készpénzmentes kártyák kibocsátása, online pénzügyi szolgáltatások,

pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül, pénzügyi menedzsment,

 terhelőkártya-szolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

mobiltelefonos kommunikáció; nagysebességű adatátvitel, rádiós kommunikáció, számítógép terminálok közötti

összeköttetések; telefonösszeköttetések; telefon-szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 210 ) M 15 00775

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  IBCS Hungary Automatikus Azonosítási Rendszerek Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; akkumulátor- és elemtöltők;

akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akusztikus

csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; ampermérők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez [huzalok,

kábelek]; audiovizuális tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; azonosító hüvelyek

elektromos vezetékekhez; azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; áram-egyenirányítók; árammegszakítók;

balesetvédelmi hálók; bekapcsolók, zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; benzinszintjelzők;

berregők, önműködő áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek;

bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó); bőrvastagságmérő

készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar]; CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek [integrált áramkörök];

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok;

csatolások, kötések, (elektromos); csatolók [informatika]; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;

DVD-lejátszók; egér [informatikai]; egér-alátétek; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektronikus címkék

árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények

[letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések,

elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők; érintkezők, (elektromos); felügyeleti

műszerek, elektromos; feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; fény- vagy

mechanikai jelzőkészülékek; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényemittáló diódák [LED-ek];

fénymásoló gépek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fordulatszámlálók; frekvenciamérők; füstjelző

berendezések; gazométerek [mérőműszerek]; GPS készülékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevő készülékek;

higrométerek, (lég)nedvességmérők; hodométerek [lépésszámlálók]; hordozható médialejátszók; hordozható

telefonok; hőmérők, nem gyógyászati használatra; időregisztráló készülékek; integrált áramkörök; interfészek

[informatika]; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; jelzőcsengők, elektromos;
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jelzőlámpák; kézi adó-vevők; kihangosító készülékek telefonokhoz; koaxiális kábelek; kódolt mágneskártyák;

laptop számítógépek; lemezmeghajtók számítógépekhez; levélmérlegek; lézerek, nem gyógyászati használatra;

mágneses adathordozók; mágneses kódolók; mágneses személyazonosító karkötők; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek [informatika]; megfigyelő műszerek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mérőberendezések, mérőműszerek;

mérőeszközök, mértékek modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok];

műholdas navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott

áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; olvasóegységek [informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez,

rögzített; optikai adathordozók; optikai készülékek és eszközök; optikai letapogató egységek; pendrájvok [USB];

pénztárgépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek];

radiológiai készülékek ipari használatra; rádió antennatornyok; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótelefon

készülékek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; súlymérő

gépek; súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; száloptikás vezetékek és kábelek;

számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógépprogramok [letölthető]; számítógépek;

számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek;

számlázógépek; számológépek; szélmérők, anemométerek; szoftverek, rögzített; szövegszerkesztő gépek;

szünetmentes áramforrások; tachométerek; távadók, transzmitterek [távközlés]; távmérő műszerek,

távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; vevőkészülékek (audio-, video); videotelefonok; villamos

 kábelek; vonalkód leolvasók.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az

interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közlések üvegszálas hálózatok útján; műholdas átvitel;

számítógépterminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások; távközlési beszélgetésterelő és

összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése

számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján];

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; csomagolástervezési

szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások;

gépjárművek műszaki vizsgálata; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; ipari formatervezés; kutatás és fejlesztés mások részére; kutatómotorok biztosítása az internethez;

mértékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok

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

számítógépszoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete

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

tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok

kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 15 00782

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  GLC-mentes Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; étrend-kiegészítő enzimek; protein étrend-kiegészítők.

 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); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;

 lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.

  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek [italok]; izotóniás italok.

 ( 210 ) M 15 00793

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  dr. Mirza Hosseini Shahrokh, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Achát; amulettek; bizsuk; arany, nyers - vert; aranyszálak; díszdobozok nemes fémből; díszek; dísztűk;

drágakövek; ékszerek; ékszeres dobozok; ékszerkellékek; elefántcsont ékszerek; érmék; ezüsthuzal, fonal; ezüst;

ezüstszál - fonal; féldrágakövek; fülbevalók; gyémántok; gyöngyök; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyűrűk;

jelvények nemesfémből; karkötők; karórák; láncok; mandzsetta gombok; medalion; medálok; melltűk - brossok;

művészeti tárgyak nemesfémből; nemesfémötvözetek; nyakkendőtűk; nyakláncok; óradobozok - tokok; órák;

óraszíjak; palládium; peridot; platina; rekeszzománc ékszerek; rézérmék; ródium; spinellek; strassz; szálak

 nemesfémből; szobrocskák nemesfémből; szobrok; tűk.

 18    Aktatáskák; állszíjak; bevásárlótáskák; botszékek; bőrdarabok bútorhuzathoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr;

bőröndök, kézitáskák; bőr utazóládák; bőrpórázok; bőrszíjak; bőr nyerges áru; bőr huzalok; bőr dobozok; ernyők;

erszények, pénztárcák; hámok állatoknak; hátizsákok; hitelkártyatartók, levéltárcák; irattáskák - aktatáskák; irhák;

iskolatáskák; istrángok; kalapdobozok; kantárok; kantárszárak; kecskebőr, sevro; kengyelek; kengyelszíjak;

kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek; kötőfékek; kulcstokok; ládák; levéltárcák; lópatkók; lószerszám szíjak;

lovagló nyergek; marhabőrök; névjegykártyatartók; névjegytartók; kártyatartók; nyakörvek állatoknak;

nyeregszíjak; nyerges áruk; piperetáskák; pórázok; ruhatáskák; sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák;

 takarók állatoknak; táskák; utazó ládák; útitáskák; vadásztáskák.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs célokból médiákban, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; árusító standok bérbeadása; árverezés; beszerzői szolgáltatások; divatbemutatók szervezése

promóciós célból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek;

fogyasztói tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati

eszközök kis és nagykereskedelme; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; mások árui és

szolgáltatásainak engedélyeztetésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
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hálózaton; üzleti segítségnyújtás; üzletszervezési tanácsadás; PPC hirdetés; piackutatás; piaci tanulmányok;

reklámozás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletszervezéshez;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; telemarketing szolgáltatás; Tv reklámozás; üzleti tájékoztatás; üzleti

információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési tanácsadás; vásárlási megrendelések

 ügyintézés.

 ( 210 ) M 15 00804

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olasz Balázs, dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tanti

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 00805

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; hígítóanyagok festékekhez; színezőanyagok;

 zománcok.

  17    Hőszigetelő anyagok; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; szigetelőlemezek; szigetelőszalagok.

 35    Festékek és építőipari szigetelőanyagok kereskedelmi bonyolítása és ezzel összefüggő marketing és reklám

tevékenység; festékekkel és építőipari szigetelőanyagokkal kapcsolatos kiállítások és termék bemutatók

 bonyolítása.

 ( 210 ) M 15 00809

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  LEMANIT Kft., Kimle (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült ajtók és ablakok; ajtókeretek és ablakkeretek, nem fémből; ajtótokok, nem fémből;

ajtótáblák, nem fémből; ajtóhoz építési (hőszigetelő) üveg és faburkolatok; ajtón lévő redőnyök nem fémből;

ablakokkal, ajtókkal, valamint ablak és ajtó készítéssel, beépítéssel kapcsolatos nem fém építőanyagok;

 csapóajtók nem fémből.

 37    Ablakok és ajtók beszerelése; épületszerkezeti ablakelemek javítása; ablakokkal és ajtókkal kapcsolatos

 szerelési szolgáltatások; ablak nyílászárók javítása.

 ( 210 ) M 15 00810

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  URAI-VÁMOSI MEDICIN STÚDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Szabolcs Ügyvéd, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )   41    Szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; filmvetítés jogának közvetítése televíziós csatornáknak.

 44    Alkoholbetegek elvonó kezelése; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

fizi(k)oterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; gyógyászati berendezések

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

tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; kórházi szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra;

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; mesterséges

megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai

sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások;

szépségszalonok; szociális otthonok; szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati

szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások; egészségügyi

 szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; klinikák.

 ( 210 ) M 15 00880

 ( 220 ) 2015.03.25.

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

 ( 740 )  dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zöld út az egészséghez

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00884

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvéntársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok.

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

 élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 15 00892

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Avon Products, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 541 ) A magvak éltető ereje bőröd egészségéért
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 ( 511 )  3    Bőrápoló készítmények és termékek.

 ( 210 ) M 15 00894

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Horváth Csilla, Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; marketing; rádiós

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

előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztés; szabadtéri hirdetés;

 szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatás; televíziós reklámozás.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; éjszakai

klubok; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások

[képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; rádiós szórakoztatás; show- műsorok;

stadionok bérlete; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása; zenés kabarék,

 varieték.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; óvodák; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak

kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások;

 székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00895

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Horváth Csilla, Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sümegi Zsófia Bál

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek előállítása;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatás; televíziós reklámozás.

 41    Bálok szervezése; éjszakai klubok; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezés és

lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok,

internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás;

rádiós szórakoztatás; show- műsorok; stadionok bérlete; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 43    Főzőberendezések bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

óvodák; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -);

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00901

 ( 220 ) 2015.03.27.
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 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárközy Szabolcs,Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00908

 ( 220 ) 2015.03.30.

 ( 731 )  Bliss Hotel Kft., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, szórakoztatás, sport; edzési (fitnesz) tanácsadási szolgáltatások.

 43    Edzőfelszerelések biztosítása, edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz, edzőtermi órák, edzőtermi

szolgáltatások, fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása, fitnesz órák vezetése, súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatás, testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatás, testedzés felügyelete, ideiglenes

 szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások.

 44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szauna szolgáltatások, spa szolgáltatások, gyógyfürdők,

 szolárium szolgáltatások, jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások, masszázs.

 ( 210 ) M 15 00913

 ( 220 ) 2015.03.30.

 ( 731 )  MANTU Ajtóstúdió Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült ajtók és ablakok; ajtókeretek és ablakkeretek, nem fémből; ajtótokok, nem fémből;

ajtótáblák, nem fémből; ajtóhoz építési (hőszigetelő) üveg és faburkolatok; ajtón lévő redőnyök nem fémből;

ablakokkal, ajtókkal, valamint ablak- és ajtókészítéssel, beépítéssei kapcsolatos nem fém építőanyagok;

 csapóajtók nem fémből; padlók, nem fémből; parketták; parkettafák; szárnyas ablakok, nem fémből.

 37    Ablakok és ajtók beszerelése, épületszerkezeti ablakelemek javítása; ablakokkal és ajtókkal kapcsolatos

 szerelési szolgáltatások; ablak nyílászárók javítása.

  42    Belsőépítészet, építési tervkészítés.

 ( 210 ) M 15 00925

 ( 220 ) 2015.03.31.
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 ( 731 )  Suri Dalma, Tatabánya (HU)

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

 ( 541 ) Laatikko

 ( 511 )   18    Esernyők; napernyők; pelenkázótáskák; sétapálcák; táskák; utazótáskák és bőröndök.

  24    Ágy- és asztalneműk; takarók; textil pelenkák; textil zsebkendők; törölközők.

  25    Cipők; csecsemőkelengyék; kalapáruk; ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 15 00929

 ( 220 ) 2015.03.31.

 ( 731 )  Magyar Postagalamb Sportszövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárdos István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Állatállomány megjelölésére szolgáló eszköz.

  16    Grafikus ábrázolások; katalógusok; prospektusok; kézikönyvek.

  41    Sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 15 00942

 ( 220 ) 2015.04.01.

 ( 731 )  Wang Lu, Budapest (HU)

 Zhu Aimin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések (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).

 ( 210 ) M 15 00971

 ( 220 ) 2015.04.03.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

 21    Fogkefék, fog-, nyelv- és ínytisztító és -ápoló eszközök és cikkek; fogpiszkálók, fogkefe- és

 fogpiszkálótartók, amelyek nem nemesfémből készültek; fogselyem; toalett eszközök.

 ( 210 ) M 15 01020

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  BOIRON, Messimy (FR)

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

 ( 541 ) ARNIGEL

 ( 511 )  3    Nyugtató hatású, zselé formájú kozmetikai termékek; nyugtató hatású zselék nem gyógyászati használatra.
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 ( 210 ) M 15 01052

 ( 220 ) 2015.04.14.

 ( 731 )  Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Tapolca (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczó Dániel, Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ECOROCK

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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).

A rovat 141 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  215.728

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01217

 ( 220 )  2015.05.05.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  dr. Gőz Orsolya, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VELUX fénycsatorna - Élvezze a napfényt minden időben!

 ( 511 )   19    Fénycsatornák nem fémből.

 ( 111 )  215.729

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01218

 ( 220 )  2015.05.05.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  dr. Gőz Orsolya, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eredeti VELUX árnyékolók VELUX tetőtéri ablakokra. A jó döntés.

 ( 511 )   24    Árnyékolók textilből.

 ( 111 )  215.805

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01106

 ( 220 )  2015.04.21.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Albumintartalmú tej; kókuszvaj; kókuszzsír; sűrített tej; tejszín (tejtermék); tej; tejes italok, főként tejet

tartalmazó; tejtermékek; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); erjesztett tejes italok étkezési célokra; mandulatej

étkezési célokra;amerikai mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; rizstej (tejpótló); szójatej (tejpótló);

 zöldségek, főtt; tejszínhab; joghurt.

 30    Mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; aprósütemény; keksz; cukrászsütemények;

gabonakészítmények; müzliszeletek; snack ételek (gabona alapú); csokoládés tej [ital]; csokoládéalapú italok;

csokoládé-bevonatú diófélék; kakaó; kakaó tejesital; kakaóalapú italok; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica,

darált; kukorica, sült; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; diófélékből készült lisztek; szerecsendió;

zabpehely; zabalapú ételek; zabliszt; amerikaimogyorós cukrászsütemények; rizs;rizssütemény; rizspuding; snack

ételek (rizs alapú); szójaliszt; szójaszósz; szójabab-pástétom [ételízesítő]; növényi készítmények pótkávéként való

 használatra; fagyasztott joghurt [cukrászati jég].

 32    Áloé vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes italok; mandulatej [ital]; földimogyoró tej [alkoholmentes

 ital]; szójaalapú italok, nem tejpótlók; paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; tejsavó alapú italok.

 ( 111 )  215.806

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 15 01118

 ( 220 )  2015.04.21.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  ceresole

 ( 511 )  29    Albumintartalmú tej; kókuszvaj; kókuszzsír; sűrített tej; tejszín (tejtermék); tej; tejes italok, főként tejet

tartalmazó; tejtermékek; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); erjesztett tejes italok étkezési célokra; mandulatej

étkezési célokra;amerikai mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; rizstej (tejpótló); szójatej (tejpótló);

 zöldségek, főtt; tejszínhab; joghurt.

 30    Mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; aprósütemény; keksz; cukrászsütemények;

gabonakészítmények; müzliszeletek; snack ételek (gabona alapú -); csokoládés tej [ital]; csokoládéalapú italok;

csokoládé-bevonatú diófélék; kakaó; kakaó tejesital; kakaóalapú italok; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica,

darált; kukorica, sült; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; diófélékből készült lisztek; szerecsendió;

zabpehely; zabalapú ételek; zabliszt; amerikaimogyorós cukrászsütemények; rizs;rizssütemény; rizspuding; snack

ételek (rizs alapú -); szójaliszt; szójaszósz; szójabab-pástétom [ételízesítő]; növényi készítmények pótkávéként

 való használatra; fagyasztott joghurt [cukrászati jég].

 32    Áloé vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes italok; mandulatej [ital]; földimogyoró tej [alkoholmentes

 ital]; szójaalapú italok, nem tejpótlók; paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; tejsavó alapú italok.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 14 01948

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LISERIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, kivéve valamennyi szájápolási terméket.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  215.332

 ( 151 )  2015.03.23.

 ( 210 )  M 13 03129

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  RANDOLPH Investment Ingatlanberuházó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla, Dr. Nagy Judit Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; szerkezetek

 érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  215.696

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 02555

 ( 220 )  2014.08.19.

 ( 732 )  Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; balzsamok nem

gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;

bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; dezodoráló szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak];

díszítő matricák kozmetikai használatra; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények;

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;

kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

kozmetikai szerek; kölnivíz; körömápolási cikkek; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet

frissítő spray; lemosószerek kozmetikai használatra; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napozókrém;

naptej; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; parfümök; piperecikkek;

piperetejek; piperevizek; samponok; sminkeltávolító termékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra;

 szappanok; száraz samponok; szőrtelenítő szerek; vatta kozmetikai használatra.
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  18    Hátizsákok; kézitáskák; neszesszerek; piperetáskák üresen; strandtáskák; táskák; útitáskák.

  24    Textil törülközők.

 ( 111 )  215.697

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 03165

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé Dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGYAR MOBILITÁS KLUB

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.698

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 03408

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  TIX-KOR

 ( 511 )  1    Festékgyártáshoz vegyianyagok; higítók, oldószerek lakkokhoz.

2    Alkidgyanta alapú korróziógátló pigmenteket, töltő- és adalékanyagokat tartalmazó alapozók kül- és beltéri

 korroziógátló alapozó festékekhez.

  35    Kül- és beltéri festékipari alapozók kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása.

 ( 111 )  215.699

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 03514

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  WOTANIA s.r.o., Mratin (CZ)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Hasmenés elleni készítmény.

 ( 111 )  215.700

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 02677

 ( 220 )  2014.09.03.

 ( 732 )  Makrai Gabor Ferdinand, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  PROMAG

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
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műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  215.701

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 00648

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  Humán Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó ajvár [tartósított paprika]; algakivonatok élelmiszerként; almapüré; aludttej;

angolszalonna; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett

tejes italok étkezési célokra; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; földimogyoró, elkészítve; gomba,

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

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; hal, tartósított;

hentesáruk; hummusz [csicseriborsókrém]; hús; húskivonatok; húskonzervek; hús, tartósított; joghurt; kakaóvaj;

kaviár; kefír; kolbász; kompótok; kukoricaolaj; lazac; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra;

levesek; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejalapú

frappé italok]; mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka;

sózott hal; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka

 [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zsírok, étkezési.

 30    Magyarországról származó ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák, az illóolajok

kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpa, porrá tört; bonbonok [cukorkák]; bors; briós;

búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chutney [fűszeres ízesítő]; cukrászkészítmények karácsonyfa

díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej

[ital]; ecet; édesítőszerek, (természetes -); ételízesítő [fűszer]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek,

ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcsös

sütemények/torták; húspástétomok; ízesítőszerek; jég (ehető-); kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú

italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; konyhasó; kukoricadara; kukorica, darált;

kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; liszttartalmú ételek;

makaróni; malátacukor, maltóz; malomipari termékek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás

cukrászsütemény; marcipán; méhpempő; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz;

mézeskalács; müzli; müzliszeletek; nádcukorszirup; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pesto [szósz];

piskóták; pizzák; propolisz; sáfrány [ételízesítő]; sós kekszek; spagetti; sütemények; szegfűszeg [fűszer];

szendvicsek; szerecsendió; szójaliszt; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tea alapú italok; tésztafélék;

vanília [ízesítőszer]; vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt;

 zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 32    Magyarországról származó alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; ásványvizek;

ásványvizek [italok]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; mustok;

paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörök; szénsavas italok; szódavíz;
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 szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 33    Magyarországról származó alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; almaborok;

aperitifek; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést

elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 körtebor; likőrök; mézsör; pálinkák, brandyk; szeszes italok.

 ( 111 )  215.702

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 01885

 ( 220 )  2014.06.18.

 ( 732 )  Kökényesi Gergő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kökényesi Sándorné, 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    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  215.703

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 02556

 ( 220 )  2014.08.19.

 ( 732 )  Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangfelvételhordozón rögzített hangfelvételek, hanglemezek, műsoros hang- és képhordozók, CD-k, DVD-k,

 letölthető zenei fájlok.

  16    Nyomtatott kiadványok, kották.

  41    Hangversenyek szervezése és lebonyolítása, zenekarok szolgáltatásai, zenei produkciók, zene összeállítása.

 ( 111 )  215.704

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 03285

 ( 220 )  2014.10.30.

 ( 732 )  GLADIOLUS Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  GLADOIL

 ( 511 )  3    Illóolaj, szappan, kozmetikum.
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 ( 111 )  215.705

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 03158

 ( 220 )  2014.10.16.

 ( 732 )  Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Mosdókagylók; fürdőkádak.

 ( 111 )  215.706

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 03162

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NEMZETI MOBILITÁS KLUB

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.707

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 01721

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Fazekas Sándor, Helvécia (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Kávé, tea, kakaó; gabonapelyhek és más gabonakészítmények.

 31    Gabonamagvak, egzotikus gyümölcsök és magvak; ehető virágok, gyógynövények; erdei gyümölcsök és

 magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  215.708

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 02297

 ( 220 )  2014.07.18.

 ( 732 )  CoolProdukt Kft., Tatabánya (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  10    Fizikoterápiás készülékek; gyógyászati készülékek; fizikai közérzet javítására alkalmas készülékek,

berendezések, kabinok; széndioxid felhasználásával működő egészségügyi berendezések, egészségügyi kabinok;

 egészségügyi kezelő kabinok.

  35    Fizikoterápiás készülékek, gyógyászati készülékek kereskedelme.
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 44    Egészségügyi szolgáltatás; fizikoterápia; gyógyászati berendezések bérbeadása; kezelések széndioxid

 felhasználásával; fizikai közérzet javítására szolgáló kezelések.

 ( 111 )  215.709

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 14 02685

 ( 220 )  2014.09.04.

 ( 732 )  Szokolay Zsigmond Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  29    Tej és tejtermékek, szeletek, milk-shake-ek [tejalapú freppé italok].

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.710

 ( 151 )  2015.05.18.

 ( 210 )  M 13 00001

 ( 220 )  2012.12.27.

 ( 732 )  Szalai Nóra Judit 50%, Budapest (HU)

 Tóth Péter 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  5 PERC

 ( 511 )  9    Nyelvoktatással kapcsolatos elektronikus kiadványok.

  16    Nyelvoktatással kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  41    Nyelvoktatás.

 ( 111 )  215.712

 ( 151 )  2015.05.20.

 ( 210 )  M 15 00506

 ( 220 )  2006.10.31.

 ( 732 )  Three-N-Products Private Limited, New Delhi (IN)

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

 ( 541 )  AYUR

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; nem gyógyhatású gyógynövény-készítmények a bőr ápolása érdekében; gyógyhatás

 nélküli gyógynövényes hajápoló készítmények; nem gyógyhatású testápoló oldatok.

5    Gyógynövény-készítmények bőrkezelésre, súlyszabályozásra, súlycsökkenés elősegítésére és cukorbetegség

kezelésére; vitamin- és ásványianyag készítmények és anyagok; egészségügyi termékek gyógyászati

felhasználásra, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; vitaminkészítmények, ásványianyag készítmények

 bőrkezelésre, súlyszabályozásra, súlycsökkenés elősegítésére és cukorbetegség kezelésére.

  44    Konzultációs szolgáltatások a gyógynövényalapú orvosságok, tápanyagok, egészségápolás területén.
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 ( 111 )  215.713

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 03172

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  Touch and Help Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, 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).

 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).

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

 ( 111 )  215.714

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 03586

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  Coverman Kft., Páty (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félig felszerelt takaróponyvák jármüvekhez;

formára alakított huzatok; ponyvák járművekhez; méretre készült ponyvák motorkerékpárokhoz; visszahúzható

 burkolatok, ponyvák áruszállító jármüvekhez.

 22    Előtetők textilanyagokból; függőágyak; kültéri árnyékolók textilből; ponyvák jármüvekhez; ponyvák

 szintetikus anyagokból; sátrak; vitorlák; zsákok.

 ( 111 )  215.715

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 03542

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.716

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 03348

 ( 220 )  2014.11.06.

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf, Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 )  ALOPANE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  215.717

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 03228

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  golFiesta SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazások szervezése; utasszállítás.

 41    Sport tevékenység; golfpályák üzemeltetése; sportversenyek szervezése és rendezése: sportlétesítmények

üzemeltetése; golfpályák kölcsönzése; sport oktatás; testnevelés; versenyek szervezése; szórakoztatás;

 rendezvények szervezése.

  43    Szálláshelyek lefoglalása; étkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.718

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 02867

 ( 220 )  2014.09.18.

 ( 732 )  STELLA Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati

használatra; bőrfehérítő krémek; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;

dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; fertőtlenítő szappanok; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógyszappanok; hajfestékek; hajmosó szerek; hajspray; hajszeszek; hidrogén-peroxid

kozmetikai használatra; illatszerek; illatszer készítmények; illóolajok; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló

szappan; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák;

kozmetikai cikkek; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;

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

pakolások; kozmetikai szerek szempillákhoz; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek

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

gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; műkörmök; műszempillák;
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napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai használatra;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; rózsaolaj;

samponok kedvtelésből tartott állatoknak; samponok; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek;

sminktermékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra; szappanok; száraz samponok; szemceruzák; szemöldök

 ceruza; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szempillafesték; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz.

 ( 111 )  215.719

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 02866

 ( 220 )  2014.09.18.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.720

 ( 151 )  2015.05.21.

 ( 210 )  M 14 02248

 ( 220 )  2014.07.15.

 ( 732 )  Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

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

termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek

részére, ecsetek, irógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével), csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetűk, klisék

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.723

 ( 151 )  2015.05.27.

 ( 210 )  M 14 02602

 ( 220 )  2014.08.26.

 ( 732 )  Győri Tibor, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  White Shell

 ( 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).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 )  215.730

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02322

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Benzár Zsolt, Székelyudvarhely (RO)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászbotok, horgászzsinórok, mesterséges csalik horgászáshoz,

 horgászathoz kialakított táskák.

  31    Horgászáshoz szükséges etetőanyagok és halcsalik (élő).

 ( 111 )  215.731

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02981
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 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Csasznek Imre Győző, Budapest (HU)

 Csasznek Imre Győzőné, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  215.732

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03461

 ( 220 )  2014.11.17.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, nevezetesen

értékesítési promóciók; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; vásárlási megrendelések

ügyintézése; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kereskedelmi promóció

valamennyi formában és valamennyi média felületen, beleértve egy számítógépes hálózat igénybevételét (internet

vagy intranet), legfőképpen privilégiumokkal járó felhasználói kártya biztosításával; promóciós ajánlatok

elkészítése, beleértve eladásösztönzés harmadik fél számára, üzleti tevékenység megszervezése és működtetése,

beleértve vásárlói hűség megtartása hűségkártyákkal, eladásösztönzés harmadik fél számára hűségpontokat,

levásárolható utalványokat, promóciós ajánlatokat és ajándékokat biztosító hűségkártyákkal; beszerzői

szolgáltatások (kiskereskedelmi és online termék vásárlás) más vállatok részére, kiskereskedelmi vagy

nagykereskedelmi szolgáltatások, csömagküldés,kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások az

interneten vagy bármely más, távirányítással működő elektronikai eszközön keresztül, mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő

módon megtekinthessék, kiválaszthassák és megvásárolhassák ezeket az egészségügyi, higiéniai termékeket,

élelmiszereket és italokat, ruhaneműket, ékszereket, órákat, rekrációs-, kertészeti-, barkács-, drogériaitermékeket,

szerszámféléket, kül- és beltéri dekorációs termékeket, beltéri háztartási termékeket és eszközöket, higiéniai és

szépségápolási termékeket, tisztítószereket, mosószereket, autókhoz való termékeket, sportcikkeket, játékokat és

játékszereket, konyha- és háztartási cikkeket és eszközöket, bőrből készült cikkeket, irodaszereket, háztartási

készülékeket, irodagépeket, számítógépeket, elektronikai berendezéseket, hifi berendezéseket, televíziókat,

bútorokat, telekommunikációs berendezéseket, telefonokat, textil árukat, rövidárukat, járműtermékeket,

nyomtatott anyagokat, üzemanyagot, élő állatokat és menstruációs betéteket megfelelő kereskedelmi helyiségben,

beleértve üzletekben, szupermarketekben és hipermarketekben; megrendelések és üzletekben történt vásárlások

 adminisztratív, informatikai és elektronikus ügyintézése.

  39    Szupermarketben és hipermarketben kapható áruk házhozszállítása.
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 ( 111 )  215.733

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02815

 ( 220 )  2014.09.15.

 ( 732 )  PAULECZKI-VIN Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai András Géza ügyvéd, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Tokaji eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  215.734

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03176

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  215.735

 ( 151 )  2015.05.28.
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 ( 210 )  M 14 03414

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  Brands and More Hungary Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIOTOX

 ( 511 )  1    Növények növekedését szabályozó készítmények.

5    Atkairtó szerek; karbonil [parazitaölő szer]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; lárvairtó

szerek; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; molyirtó papír; molyirtó szerek; parazitaölő

készítmények; parazitaölő szerek; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;

rovarriasztók; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; cédrusfa

 rovarriasztókénti használatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; patkánymérgek.

 ( 111 )  215.736

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03056

 ( 220 )  2014.10.06.

 ( 732 )  Bordinasztia Sales Kft., Törökbálint (HU)

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

 ( 541 )  BORDINASZTIA

 ( 511 )   32    Alkoholmentes borok.

  33    Borok és pezsgők.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.737

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02696

 ( 220 )  2014.09.04.

 ( 732 )  Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

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

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  215.738

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03826

 ( 220 )  2014.12.18.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  215.739

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 01318

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru) kivéve a fejes salátát illetve zöld salátát és a fejes salátát illetve zöld salátát

 tartalmazó árukat.

 ( 111 )  215.742

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03590

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  Ganyi Károly, Ózd (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági gyűjtések, így pénzgyűjtés, ruha-, játék- és egyéb cikkek gyűjtése.

  41    Rendezvények szervezése, honlap-tervezés, -fejlesztés és -frissítés, honlap tervező és fejlesztő szolgáltatás.

 ( 111 )  215.743

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 15 00111

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  215.744

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03248

 ( 220 )  2014.10.28.

 ( 732 )  Szalay Árpád, Révfülöp (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  ZIMMERINFO

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árubemutatás; hirdetési oldalak

készítése (saját szolgáltatás reklámozásához); marketing; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása;

 turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás) közvetítése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.745

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03482

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPARTAN FOOD

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.746

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03116

 ( 220 )  2014.10.13.

 ( 732 )  Hesperis Kft., Budapest (HU)

 Erdélyi Zoltán, Besenyőtelek (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, 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).
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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).

 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 )  215.747

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03473

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALLIMED

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyhatású növény alapú készítmények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás készítmények;

 vitaminok; nyomelemek.

  30    Teák, ételízesítők, aromás készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez.

 ( 111 )  215.748

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03238

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Intersett Kft., Érd (HU)

 ( 541 )  OTI

 ( 511 ) 9    Szemüveg, szemüvegkeret, szemüveglencse, optikai üveg, optikai cikkek, optikai prizma, napszemüveg

 lencse, napszemüveg.

  21    Törlőkendő optikai lencséhez.

  40    Optikai lencse, üveg csiszolása, megmunkálása.

 ( 111 )  215.749

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03233

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Zang Hai Biao, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.750

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02629

 ( 220 )  2014.08.27.
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 ( 732 )  Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter kft. 100%, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó 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.

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  215.751

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03237

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Intersett Kft., Érd (HU)

 ( 541 )  Jean Louis Bertier

 ( 511 ) 9    Szemüveg, szemüvegkeret, szemüveglencse, optikai üveg, optikai cikkek, optikai prizma, napszemüveg

 lencse, napszemüveg.

  21    Törlőkendő optikai lencséhez.

  40    Optikai lencse, üveg csiszolása, megmunkálása.

 ( 111 )  215.752

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02331

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Magyarország kedvenc mustárja.

 ( 511 )   30    Mustárok.

 ( 111 )  215.753

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03481

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 ) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong, Dongguan (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
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táblagépek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; fejhallgatók; faxgépek; mobiltelefonok;

okostelefonok; videó felvevők; fényképezőgépek, kamerák; integrált áramkörök; riasztók; elemek, elektromos;

 töltők elektromos elemekhez.

 42    Műszaki kutatás; vegyészeti kutatás; ipari formatervezés; szoftvertervezés; számítógép szoftver tanácsadás;

felhőalapú számítástechnika; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes programok

másolása; nem helyszíni biztonsági mentés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; számítógépes rendszerek

 távfelügyelete; számítógépes rendszerelemzés.

 ( 111 )  215.754

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03367

 ( 220 )  2014.11.10.

 ( 732 )  Fékmester Parts Kft., Debrecen (HU)

  ( 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).

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.755

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03127

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Equestrian Kft., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítők; fehérítő készítmények; fogkrémek; illatszerek; illóolajak; kozmetikai szerek; mosdószappanok;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítő készítmények; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati

használatra; olajok tisztításra; öblítőszerek ruhamosáshoz; samponok; szappanok; tisztítószerek; vegytisztító

készítmények; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra; színélénkítő termékek háztartási

 használatra (fehérítés); termékek vászon illatosítására.

 ( 111 )  215.756

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 03123

 ( 220 )  2014.10.14.

 ( 732 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TEJSÜTI

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Kakaó és kakaó-alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, sütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkásák,
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szörbetek, jeges édességek, jégkrémtorták, fagylaltok és jégkrémek, hűtött desszertek, fagyasztott joghurt, műzli,

 kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 111 )  215.757

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 14 02882

 ( 220 )  2014.09.19.

 ( 732 )  Heinrich Sturm, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Szüts Károly, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  215.793

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 02536

 ( 220 )  2014.08.14.

 ( 732 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

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

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

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

versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

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

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

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

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 111 )  215.794

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 03373

 ( 220 )  2014.11.10.
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 ( 732 )  MEGA International Ltd., Suite C Dover (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; költségelemzés; hirdetési felület kölcsönzése; üzleti könyvvizsgálat; állásközvetítő irodák;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; számlázás; árubemutatás;

közvélemény-kutatás; piackutatás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; marketing szolgáltatások;

reklámanyag frissítése; szövegszerkesztés; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; bérszámfejtés; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; árverési szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámfilmek készítése;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése; reklámterjesztés; reklámszövegek írása;

reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése; közönségszolgálati szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások

 [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

 ( 111 )  215.795

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 03021

 ( 220 )  2014.10.02.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Victoria GREEN

 ( 511 ) 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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  215.796

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 03015

 ( 220 )  2014.10.02.

 ( 732 )  Zatik Ádám, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Szállodákkal, motelekkel, panziókkal, munkásszállókkal, fogadókkal és egyéb szálláshelyekkel kapcsolatos

 hardverek és szoftverek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.797

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 03138

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.798

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 03013

 ( 220 )  2014.10.01.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, Patender Kft., Budapest

 ( 541 )  VIX

 ( 511 ) 3    Tisztító, takarító, zsírtalanító és fényesítő szerek, lefolyótisztító granulátum, hidegzsír-oldó hab, tűzhely- és

grilltisztítószerek, szőnyeg- és kárpittisztítószerek, padlóápolók, fénymáz, magas fényt adó termékek; fényesítő

 anyagok; viasz fényezéshez (polírozáshoz).

 ( 111 )  215.799

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 01732

 ( 220 )  2014.06.02.

 ( 732 )  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. h. c. Szabó Péter PhD, Székesfehérvár

  ( 591 )

 ( 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.

 ( 111 )  215.800
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 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 02892

 ( 220 )  2014.09.19.

 ( 732 ) Southern Comfort Properties, Inc. (California állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael,

 Kalifornia (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, beleértve szeszes italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  215.801

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 02775

 ( 220 )  2014.09.10.

 ( 732 )  Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Evőeszközök, evőeszköz-készletek; konyhai kések, húsvágó kések és bárdok, vadászkések, késkészletek;

kézzel működtetett konyhai eszközök; nem elektromos húsdarálók, konzervnyitók, sajtszeletelők,

 zöldségszeletelők, tojásszeletelők.

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

tartoznak más osztályokba; poharak, palackok, kancsók; kávéskészletek, teáskészletek, teáskannák; porcelánok,

főzőedények; kerámiák háztartási használatra; kristályok (üvegáruk); fűszertartók; kis méretű konyhai eszközök,

konyhai darálók, nem elektromos háztartási keverőgépek, nem elektromos gyümölcsprések háztartási használatra,

nem elektromos habverők, kézi borsdarálók; nem elektromos kávéfőzők; grillállványok; hordozható hűtőtáskák

 (nem elektromos).

 35    Háztartási és konyhai eszközök és gépek, evőeszközök, étkészletek, edények és porcelán áru értékesítésével

 kapcsolatos marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  215.804

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 08 03441

 ( 220 )  2008.11.05.

 ( 732 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Telekom

 ( 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; árusító automaták és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; üres vagy adatokat tartalmazó adathordozók (amelyek a 9.

osztályba tartoznak); számítógép programok (mentett); elektronikusan rögzített adatok (letölthető); elektronikus

 publikációk (letölthető).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; gyűjtés, rendszerezés, összeállítás és az

adatok gazdasági elemzése és számítógépes adatbázisban lévő információk; kiskereskedelmi szolgáltatás

(Interneten és más kommunkikációs csatornákon), a 9. és 16. osztályokkal kapcsolatos termékek vonatkozásában.

  38    Távközlés; új ügynökségek; telekommunikációs berendezések bérlése; telekommunikációs információk.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftver és adatbázis;

szoftver karbantartás; technikai konzultáció; elektronikus adattároló szolgáltatás; adatfeldolgozó berendezések

 kölcsönzése; Web oldal készítése.

A rovat 62 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 116.543

 ( 210 ) M 74 00712

 ( 180 ) 2014.10.30.

 ( 111 ) 116.651

 ( 210 ) M 74 00914

 ( 180 ) 2014.10.02.

 ( 111 ) 116.811

 ( 210 ) M 74 01506

 ( 180 ) 2014.10.27.

 ( 111 ) 116.819

 ( 210 ) M 74 01542

 ( 180 ) 2014.10.07.

 ( 111 ) 117.314

 ( 210 ) M 74 01682

 ( 180 ) 2014.10.25.

 ( 111 ) 117.392

 ( 210 ) M 74 01739

 ( 180 ) 2014.10.31.

 ( 111 ) 117.661

 ( 210 ) M 74 01635

 ( 180 ) 2014.10.22.

 ( 111 ) 118.363

 ( 210 ) M 74 01680

 ( 180 ) 2014.10.25.

 ( 111 ) 124.736

 ( 210 ) M 84 01568

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 124.800

 ( 210 ) M 84 01479

 ( 180 ) 2014.10.08.

 ( 111 ) 124.811

 ( 210 ) M 84 01628

 ( 180 ) 2014.10.30.

 ( 111 ) 124.932

 ( 210 ) M 84 01588
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 ( 180 ) 2014.10.22.

 ( 111 ) 124.960

 ( 210 ) M 84 01638

 ( 180 ) 2014.10.31.

 ( 111 ) 138.680

 ( 210 ) M 94 03614

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 138.776

 ( 210 ) M 94 03615

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 140.799

 ( 210 ) M 94 03547

 ( 180 ) 2014.10.03.

 ( 111 ) 142.252

 ( 210 ) M 94 03875

 ( 180 ) 2014.10.27.

 ( 111 ) 142.343

 ( 210 ) M 94 03880

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 142.538

 ( 210 ) M 94 03843

 ( 180 ) 2014.10.24.

 ( 111 ) 142.540

 ( 210 ) M 94 03842

 ( 180 ) 2014.10.24.

 ( 111 ) 142.627

 ( 210 ) M 94 03601

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 142.648

 ( 210 ) M 94 03650

 ( 180 ) 2014.10.10.

 ( 111 ) 142.650

 ( 210 ) M 94 03597

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 142.707

 ( 210 ) M 94 03658

 ( 180 ) 2014.10.11.

 ( 111 ) 142.750
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 ( 210 ) M 94 03722

 ( 180 ) 2014.10.17.

 ( 111 ) 142.793

 ( 210 ) M 94 03631

 ( 180 ) 2014.10.07.

 ( 111 ) 142.806

 ( 210 ) M 94 03779

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 142.878

 ( 210 ) M 94 03686

 ( 180 ) 2014.10.13.

 ( 111 ) 142.906

 ( 210 ) M 94 03581

 ( 180 ) 2014.10.03.

 ( 111 ) 142.937

 ( 210 ) M 94 03877

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 142.971

 ( 210 ) M 94 03826

 ( 180 ) 2014.10.21.

 ( 111 ) 142.975

 ( 210 ) M 94 03852

 ( 180 ) 2014.10.25.

 ( 111 ) 143.004

 ( 210 ) M 94 03654

 ( 180 ) 2014.10.10.

 ( 111 ) 143.011

 ( 210 ) M 94 03780

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 143.014

 ( 210 ) M 94 03677

 ( 180 ) 2014.10.12.

 ( 111 ) 143.025

 ( 210 ) M 94 03879

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 143.028

 ( 210 ) M 94 03673

 ( 180 ) 2014.10.12.
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 ( 111 ) 143.031

 ( 210 ) M 94 03662

 ( 180 ) 2014.10.11.

 ( 111 ) 143.058

 ( 210 ) M 94 02764

 ( 180 ) 2014.07.12.

 ( 111 ) 143.061

 ( 210 ) M 94 03607

 ( 180 ) 2014.10.05.

 ( 111 ) 143.062

 ( 210 ) M 94 03609

 ( 180 ) 2014.10.05.

 ( 111 ) 143.064

 ( 210 ) M 94 03822

 ( 180 ) 2014.10.21.

 ( 111 ) 143.095

 ( 210 ) M 94 03590

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 143.141

 ( 210 ) M 94 03595

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 143.142

 ( 210 ) M 94 03600

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 143.196

 ( 210 ) M 94 03623

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 143.310

 ( 210 ) M 94 03725

 ( 180 ) 2014.10.17.

 ( 111 ) 143.839

 ( 210 ) M 94 03881

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 144.144

 ( 210 ) M 94 01513

 ( 180 ) 2014.03.17.

 ( 111 ) 144.666

 ( 210 ) M 94 03589

 ( 180 ) 2014.10.04.
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 ( 111 ) 144.982

 ( 210 ) M 94 03808

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 145.197

 ( 210 ) M 94 03565

 ( 180 ) 2014.10.03.

 ( 111 ) 145.198

 ( 210 ) M 94 03566

 ( 180 ) 2014.10.03.

 ( 111 ) 145.235

 ( 210 ) M 94 03784

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 145.471

 ( 210 ) M 94 03634

 ( 180 ) 2014.10.07.

 ( 111 ) 145.521

 ( 210 ) M 94 03665

 ( 180 ) 2014.10.11.

 ( 111 ) 145.648

 ( 210 ) M 94 03821

 ( 180 ) 2014.10.21.

 ( 111 ) 145.709

 ( 210 ) M 94 03617

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 146.477

 ( 210 ) M 94 03837

 ( 180 ) 2014.10.24.

 ( 111 ) 146.486

 ( 210 ) M 94 03840

 ( 180 ) 2014.10.24.

 ( 111 ) 150.022

 ( 210 ) M 94 03825

 ( 180 ) 2014.10.21.

 ( 111 ) 156.034

 ( 210 ) M 94 03872

 ( 180 ) 2014.10.27.

 ( 111 ) 156.755

 ( 210 ) M 94 03850
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 ( 180 ) 2014.10.25.

 ( 111 ) 157.008

 ( 210 ) M 94 03558

 ( 180 ) 2014.10.03.

 ( 111 ) 183.668

 ( 210 ) M 04 00609

 ( 180 ) 2014.02.12.

 ( 111 ) 183.669

 ( 210 ) M 04 00610

 ( 180 ) 2014.02.12.

 ( 111 ) 183.670

 ( 210 ) M 04 00611

 ( 180 ) 2014.02.12.

 ( 111 ) 184.371

 ( 210 ) M 04 04078

 ( 180 ) 2014.10.05.

 ( 111 ) 184.372

 ( 210 ) M 04 04121

 ( 180 ) 2014.10.08.

 ( 111 ) 184.373

 ( 210 ) M 04 04124

 ( 180 ) 2014.10.08.

 ( 111 ) 184.633

 ( 210 ) M 04 04070

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 184.634

 ( 210 ) M 04 04071

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 184.635

 ( 210 ) M 04 04072

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 184.636

 ( 210 ) M 04 04074

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 184.639

 ( 210 ) M 04 04198

 ( 180 ) 2014.10.14.

 ( 111 ) 184.640
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 ( 210 ) M 04 04200

 ( 180 ) 2014.10.14.

 ( 111 ) 184.641

 ( 210 ) M 04 04201

 ( 180 ) 2014.10.14.

 ( 111 ) 184.642

 ( 210 ) M 04 04202

 ( 180 ) 2014.10.14.

 ( 111 ) 184.646

 ( 210 ) M 04 04289

 ( 180 ) 2014.10.20.

 ( 111 ) 184.648

 ( 210 ) M 04 04281

 ( 180 ) 2014.10.20.

 ( 111 ) 184.650

 ( 210 ) M 04 04280

 ( 180 ) 2014.10.20.

 ( 111 ) 184.657

 ( 210 ) M 04 04287

 ( 180 ) 2014.10.20.

 ( 111 ) 184.692

 ( 210 ) M 04 04373

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 184.693

 ( 210 ) M 04 04235

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.696

 ( 210 ) M 04 04248

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.708

 ( 210 ) M 04 04231

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.710

 ( 210 ) M 04 04234

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.711

 ( 210 ) M 04 04378

 ( 180 ) 2014.10.28.
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 ( 111 ) 184.713

 ( 210 ) M 04 04253

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.718

 ( 210 ) M 04 04095

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 184.719

 ( 210 ) M 04 04100

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 184.720

 ( 210 ) M 04 04101

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 184.721

 ( 210 ) M 04 04102

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 184.722

 ( 210 ) M 04 04096

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 184.723

 ( 210 ) M 04 04225

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.724

 ( 210 ) M 04 04228

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.725

 ( 210 ) M 04 04242

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.726

 ( 210 ) M 04 04236

 ( 180 ) 2014.10.18.

 ( 111 ) 184.728

 ( 210 ) M 04 04374

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 184.729

 ( 210 ) M 04 04375

 ( 180 ) 2014.10.28.

 ( 111 ) 184.871

 ( 210 ) M 04 04204

 ( 180 ) 2014.10.14.
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 ( 111 ) 184.883

 ( 210 ) M 04 04075

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 184.892

 ( 210 ) M 04 04048

 ( 180 ) 2014.10.01.

 ( 111 ) 184.893

 ( 210 ) M 04 04051

 ( 180 ) 2014.10.01.

 ( 111 ) 184.894

 ( 210 ) M 04 04052

 ( 180 ) 2014.10.25.

 ( 111 ) 184.895

 ( 210 ) M 04 04175

 ( 180 ) 2014.10.13.

 ( 111 ) 184.898

 ( 210 ) M 04 04039

 ( 180 ) 2014.10.01.

 ( 111 ) 184.899

 ( 210 ) M 04 04038

 ( 180 ) 2014.10.01.

 ( 111 ) 184.961

 ( 210 ) M 04 04301

 ( 180 ) 2014.10.21.

 ( 111 ) 184.962

 ( 210 ) M 04 04305

 ( 180 ) 2014.10.21.

 ( 111 ) 185.006

 ( 210 ) M 04 04349

 ( 180 ) 2014.10.26.

 ( 111 ) 185.009

 ( 210 ) M 04 04362

 ( 180 ) 2014.10.26.

 ( 111 ) 185.012

 ( 210 ) M 04 04215

 ( 180 ) 2014.10.14.

 ( 111 ) 185.013

 ( 210 ) M 04 04344
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 ( 180 ) 2014.10.26.

 ( 111 ) 185.014

 ( 210 ) M 04 04345

 ( 180 ) 2014.10.26.

 ( 111 ) 185.015

 ( 210 ) M 04 04346

 ( 180 ) 2014.10.26.

 ( 111 ) 185.017

 ( 210 ) M 04 04069

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 185.018

 ( 210 ) M 04 04066

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 185.021

 ( 210 ) M 04 04063

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 185.022

 ( 210 ) M 04 04057

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 185.024

 ( 210 ) M 04 04056

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 185.027

 ( 210 ) M 04 04053

 ( 180 ) 2014.10.04.

 ( 111 ) 185.051

 ( 210 ) M 04 04111

 ( 180 ) 2014.10.06.

 ( 111 ) 185.119

 ( 210 ) M 04 04082

 ( 180 ) 2014.10.05.

 ( 111 ) 185.178

 ( 210 ) M 04 04268

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.183

 ( 210 ) M 04 04273

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.184
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 ( 210 ) M 04 04265

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.185

 ( 210 ) M 04 04387

 ( 180 ) 2014.10.29.

 ( 111 ) 185.187

 ( 210 ) M 04 04274

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.188

 ( 210 ) M 04 04272

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.189

 ( 210 ) M 04 04275

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.190

 ( 210 ) M 04 04276

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.191

 ( 210 ) M 04 04266

 ( 180 ) 2014.10.19.

 ( 111 ) 185.194

 ( 210 ) M 04 04258

 ( 180 ) 2014.10.19.

A rovat 134 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 195.926

 ( 732 ) Infinity Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 ) dr. Radnai Éva, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 208.014

 ( 732 ) Kovácsvölgyi Hajnalka, Budapest (HU)

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás). 

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  117.663

 ( 732 )  Inter-Continental Hotels Corporation, Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  117.707

 ( 732 )  Resolution Research Nederland B.V., Vondenlingenplaat, Rotterdam, (NL)

 ( 111 )  118.601

 ( 732 )  Noxell Corporation, Baltimore, Maryland (US)

 ( 111 )  125.422

 ( 732 )  Meda AB, 170 09 Solna (SE)

 ( 111 )  143.424

 ( 732 )  AOL Inc., Dulles, Virginia (US)

 ( 111 )  143.521

 ( 732 ) Schering-Plough Animal Health Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Union, New

 Jersey (US)

 ( 111 )  143.522

 ( 732 )  Intervet Inc., Summit, New Jersey (US)

 ( 111 )  144.853

 ( 732 )  "Kisvirágú Füzike" Gyógynövény Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 111 )  146.375

 ( 732 )  EMI (IP) Limited, London (GB)

 ( 111 )  146.503

 ( 732 )  NCH CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Irving, Texas (US)

 ( 111 )  146.612

 ( 732 )  SHUTTLEWORTH LLC, Huntington, Indiana (US)

 ( 111 )  147.197

 ( 732 )  Motorola Trademark Holdings, LLC, Libertyville, (US)

 ( 111 )  147.247

 ( 732 )  CASH BACK Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  147.577

 ( 732 )  Motorola Trademark Holdings, LLC, Libertyville, (US)

 ( 111 )  147.869

 ( 732 )  Allergy Therapeutics Limited, London (GB)

 ( 111 )  147.871

 ( 732 )  Scania CV Aktiebolag, Södertälje (SE)
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 ( 111 )  152.648

 ( 732 )  SZILASFOOD Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 111 )  185.151

 ( 732 )  Élet és Irodalom Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.199

 ( 732 )  CubiTeam Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  185.639

 ( 732 )  Pappas Auto Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.804

 ( 732 )  Pappas Auto Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.805

 ( 732 )  Pappas Auto Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.972

 ( 732 )  ARTEVOS GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  186.042

 ( 732 )  ARTEVOS GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  186.043

 ( 732 )  ARTEVOS GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  186.523

 ( 732 )  RECYCLOMED Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.531

 ( 732 )  Labormed-Pharma S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  186.674

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  186.690

 ( 732 )  TECHNOFILL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.064

 ( 732 )  NEC CORPORATION, Tokió (JP)

 ( 111 )  187.421

 ( 732 )  Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

 ( 111 )  187.629

 ( 732 )  FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.681

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  187.749
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 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  187.752

 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  187.759

 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  187.762

 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  187.763

 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  187.766

 ( 732 )  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  187.877

 ( 732 )  Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

 ( 111 )  188.098

 ( 732 )  Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

 ( 111 )  188.099

 ( 732 )  Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

 ( 111 )  188.100

 ( 732 )  Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

 ( 111 )  189.786

 ( 732 )  Dong Jibin, Budapest (HU)

A rovat 44 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  127.403

 ( 732 )  Liebel-Flarsheim Company LLC, Hazelwood, Missouri (US)

 ( 111 )  128.126

 ( 732 )  Bata Brands SA, Lausanne (CH)

 ( 111 )  131.588

 ( 732 )  A. Schulman, Inc. a Delaware Corporation, Fairlawn, Ohio (US)

 ( 111 )  146.612

 ( 732 )  SHUTTLEWORTH LLC, Huntington, Indiana (US)

 ( 111 )  147.022

 ( 732 )  Premier Nutrition Corporation, Emeryville, California (US)

 ( 111 )  152.648

 ( 732 )  SZILASFOOD Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 111 )  158.678

 ( 732 )  Premier Nutrition Corporation, Emeryville, California (US)

 ( 111 )  162.809

 ( 732 )  Sandlander Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Dabas (HU)

 ( 111 )  168.535

 ( 732 )  Premier Nutrition Corporation, Emeryville, California (US)

 ( 111 )  173.190

 ( 732 )  SPX FLOW, Inc., Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  185.972

 ( 732 )  ARTEVOS GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  186.042

 ( 732 )  ARTEVOS GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  186.043

 ( 732 )  ARTEVOS GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  186.523

 ( 732 )  RECYCLOMED Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.531

 ( 732 )  Labormed-Pharma S.A., Bucharest (RO)

 ( 111 )  194.129

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
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 ( 111 )  194.906

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  195.876

 ( 732 )  Bata Brands SA, Lausanne (CH)

 ( 111 )  199.051

 ( 732 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  199.052

 ( 732 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  199.550

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.551

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.573

 ( 732 )  MOLNÁR 28 Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.661

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.662

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.673

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.683

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.686

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.452

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.460

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.461

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.486

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  200.712

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.713

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.714

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.727

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.728

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.730

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.731

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.732

 ( 732 )  Holcim Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.985

 ( 732 )  Futó Judit, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.987

 ( 732 )  Futó Judit, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.691

 ( 732 )  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  208.118

 ( 732 )  Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.282

 ( 732 )  MAPSOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 111 )  208.671

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  210.523

 ( 732 )  VIKING PORT LTD, Valletta (MT)

 ( 111 )  212.762

 ( 732 )  Botfa Bálint, Vasvár (HU)

 ( 111 )  213.702

 ( 732 )  Molkerei Ammerland eG, 26215 Wiefelstede-Dringenburg (DE)

 ( 111 )  213.978

 ( 732 )  Green Lite Taxi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.248
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 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  214.253

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  214.959

 ( 732 )  INNODOX Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  118.491

 ( 732 )  Teijin Limited, Chuo-ku, Osaka (JP)

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

 ( 111 )  131.765

 ( 732 )  ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zurich (CH)

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

 ( 111 )  139.806

 ( 732 )  Oakley,Inc.(Washington állam törvényei szerint müködő cég), Kalifornia (US)

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

 ( 111 )  139.807

 ( 732 )  Oakley,Inc.(Washington állam törvényei szerint müködő cég), Kalifornia (US)

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

 ( 111 )  140.046

 ( 732 )  ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zurich (CH)

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

 ( 111 )  147.160

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

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

 ( 111 )  208.380

 ( 732 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.702

 ( 732 )  Molkerei Ammerland eG, 26215 Wiefelstede-Dringenburg (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.922

 ( 732 )  Luxottica Group S.p.A., Milano (IT)

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

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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Képviselet megszűnése

 ( 111 )  118.491

 ( 732 )  Teijin Limited, Chuo-ku, Osaka (JP)

 ( 111 )  139.806

 ( 732 )  Oakley,Inc.(Washington állam törvényei szerint müködő cég), Kalifornia (US)

 ( 111 )  139.807

 ( 732 )  Oakley,Inc.(Washington állam törvényei szerint müködő cég), Kalifornia (US)

 ( 111 )  147.160

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  182.656

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.380

 ( 732 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.922

 ( 732 )  Luxottica Group S.p.A., Milano (IT)

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  113.508

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  113.538

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  114.316

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  115.967

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  116.124

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  119.253

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.026

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  120.943

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  121.822

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  121.926

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  132.092

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.853

 ( 732 )  "Kisvirágú Füzike" Gyógynövény Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 111 )  148.128

 ( 732 )  Time Out Group Limited, London (GB)

 ( 111 )  148.301

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.578

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.023

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.584

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.320

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.382

 ( 732 )  Time Out Group Limited, London (GB)

 ( 111 )  179.027

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.028

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.029

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.199

 ( 732 )  CubiTeam Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  185.956

 ( 732 )  MKB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.788

 ( 732 )  Papp András 12%, Budapest (HU)

 Borlay Endre 11%, Budaörs (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1119



 Gábri Imre 11%, Budaörs (HU)

 Kappelmayer Gábor 11%, Törökbálint (HU)

 Medák Ilona 11%, Budaörs (HU)

 Palla Károly 11%, Törökbálint (HU)

 Szabó László 11%, Érd (HU)

 Varga György 11%, Érd (HU)

 Zápor Jánosné 11%, Érd (HU)

 ( 111 )  187.629

 ( 732 )  FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.359

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.361

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.401

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.940

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.941

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.802

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.839

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.096

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.557

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.617

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.163

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.315

 ( 732 )  Horváth Cukrászda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.520

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.022
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.576

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.182

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.579

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.805

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.832

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.945

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.380

 ( 732 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.977

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.490

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.686

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.687

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.219

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.876

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.337

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.338

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.339

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.420

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Budapest (HU)
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A rovat 57 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 14 03886

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03887

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 15 00956

 ( 731 )  Balogh Dezső 50%, Budapest (HU)

 Raduly József 50%, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 14 02277

 ( 731 )  Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 79 00771

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

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

 ( 210 )  M 89 00400

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 210 )  M 96 04128

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

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

 ( 210 )  M 98 04891

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04892

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04890

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04893

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 01 00772

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 01 00771

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 01 06147

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 02 01396

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 02 03189

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 08 01203

 ( 731 )  Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 03424

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 210 )  M 11 03475

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 210 )  M 11 03476

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 210 )  M 11 03474

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 210 )  M 13 02196

 ( 731 )  Dr. Gyuga Pál, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 02369

 ( 731 )  Dr. Gyuga Pál, Budapest (HU)

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  959.304

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.028.750

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.066.871

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.073.949

 ( 541 )  be.bag

 ( 511 )  9, 16, 18

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.131.102

  
( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.201.116

  ( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 42

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.237.292
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( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.307

 ( 541 )  WAPPS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.376

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.464

 ( 541 )  Frühlingsmoment

 ( 511 )  3-5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.474

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.547

 ( 541 )  ROCKLAND

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.616

  

( 546 )
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 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.635

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.673

 ( 541 )  RAPHA

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.708

 ( 541 )  MOBLLOXA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.735

 ( 541 )  ready!

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.761

  

( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.794

 ( 541 )  MUSTANG

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.805

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015
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 ( 111 )  1.237.812

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 28

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.817

 ( 541 )  IL POZZO

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.881

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.917

 ( 541 )  HEALTHYCIRCLES

 ( 511 )  9, 44

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.237.959

 ( 541 )  shocolet

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.012

 ( 541 )  CANYON

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.020

 ( 541 )  VIRANTI

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.022

 ( 541 )  ZOLPRIX
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.024

 ( 541 )  VORTEMYEL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.026

 ( 541 )  ZIPLEMOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.033

 ( 541 )  Hlebniy Dar

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.063

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.113

  

( 546 )
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 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.125

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.167

 ( 541 )  ama

 ( 511 )  30, 43

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.306

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.354

 ( 541 )  ORONDIS

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.05.

 ( 450 )  GAZ 08/2015

 ( 111 )  1.238.381

 ( 541 )  SITEEXPRESS

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.385

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 17

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.500
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( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.510

 ( 541 )  PALLADIUM

 ( 511 )  16, 34-35

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.544

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.547

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.555

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.561

  ( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.580

 ( 541 )  SUPRALUX SEASON

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2015.03.12.
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 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.589

 ( 541 )  SILVER DROP

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.644

 ( 541 )  Thona

 ( 511 )  3, 5, 11, 16, 20-21

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.668

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.682

 ( 541 )  VORAMOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.686

 ( 541 )  FLOW FREE

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.695

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.700

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 35, 44

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.747
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  ( 546 )

 ( 511 )  1-3, 7-8, 16-17, 19-21, 32, 35, 37, 39-42

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.771

 ( 541 )  LC

 ( 511 )  3, 18, 25, 35

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.773

 ( 541 )  BELIEMA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.801

 ( 541 )  ULTRATON

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.816

 ( 541 )  RAFFAELLO PIACERE PURO

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.820

 ( 541 )  Marie-Antoinette

 ( 511 )  3, 9, 18, 25

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.837

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.923

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 16, 18, 21, 24-25, 28, 41

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015
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 ( 111 )  1.238.933

 ( 541 )  BEACHBODY

 ( 511 )  38

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.946

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 36, 38, 42

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.238.982

 ( 541 )  DE TARABEL

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.239.021

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

 ( 111 )  1.239.077

 ( 541 )  LOVERDOSE RED KISS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.03.12.

 ( 450 )  GAZ 09/2015

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  943.467

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.002.829

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.045.911

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.050.308

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.094.320

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.137.594

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.171.828

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.174.580

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.182.416

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.189.734

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.215.903

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.215.914

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.215.927

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.075

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.130

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.149

 ( 151 )  2015.05.15.
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 ( 111 )  1.216.276

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.353

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.360

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.429

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.434

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.435

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.438

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.439

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.440

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.442

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.502

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.556

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.616

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.216.617

 ( 151 )  2015.05.15.

 ( 111 )  1.219.868

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.219.870

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.219.899

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.219.904
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 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.219.946

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.220.014

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.220.027

 ( 151 )  2015.05.11.

 ( 111 )  1.220.168

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.220.174

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.220.250

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.220.284

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.220.301

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.220.457

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.220.463

 ( 151 )  2015.05.12.

 ( 111 )  1.221.809

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.824

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.833

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.853

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.892

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.909

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.920

 ( 151 )  2015.06.01.
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 ( 111 )  1.221.932

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.221.955

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.093

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.138

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.139

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.189

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.221

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.234

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.280

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.334

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.348

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.365

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.429

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.562

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.563

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.579

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 111 )  1.222.636

 ( 151 )  2015.06.01.
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A rovat 68 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W211



SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja

Webcím: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/

Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós

Szerkesztõség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Telefon: (1) 312 4400
Levélcím: Pf. 552, 1374
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu
http://www.sztnh.gov.hu

Felelõs vezetõ: Szabó Richárd
Telefon: (1) 474 5761

HU ISSN 1588–0974


		2015-06-11T10:21:39+0200
	Szabó Richárd István




