
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  215.464

 ( 151 )  2015.04.09.

 ( 210 )  M 14 01314

 ( 220 )  2014.04.25.

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

 ( 740 )  dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AVATAC

 ( 511 )  5    Humán célú antibiotikum.

 ( 111 )  215.504

 ( 151 )  2015.04.15.

 ( 210 )  M 13 01894

 ( 220 )  2013.07.02.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 111 )  215.675

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 01693

 ( 220 )  2014.05.28.

 ( 732 )  Magyar Cementipari Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing- cement, mész, kő és kavicsipar, a beton és adalékszer gyártók és az iparág

 arculatának a Szövetségen keresztül a közvélemény felé történő megjelenítése.

  37    Építési tárgyú tájékozódás és információk közvetítése a Szövetség tagjai felé.

  41    Konferenciák szervezése, szakmai kapcsolatok fejlesztése.

  42    Tudományos és műszaki kutatási- fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.676

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02056

 ( 220 )  2014.06.30.

 ( 732 )  Szecsődi László Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  IT DOKI

 ( 511 )  38    Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, internetes fórumok biztosítása, számítógép

terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, videokonferencia

 szolgáltatások.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes rendszerek

elemzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring], számítógépes rendszerek tervezése,

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógép programok installációja,

számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.
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 ( 111 )  215.677

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02412

 ( 220 )  2014.07.29.

 ( 732 )  KEDVES PALACSINTA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Orsolya Éva, Dr. Papp Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  Kedves Palacsinta

 ( 511 )   30    Palacsinta, palacsinta torta és palacsintából készült édességek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.678

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02423

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)

 ( 541 )  Ferretab

 ( 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).

 ( 111 )  215.679

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02719

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  CRYPTICON Integrátor, Informatikai, Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; egér-alátétek;

egér [számítógép-periféria]; fejhallgatók; háromdimenziós szemüvegek; hordozható médialejátszók; hordozható

telefonok; interfészek [informatika]; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kompakt lemezek [audio-video];

laptop számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok

[számítógépprogramok]; noteszgépek, notebookok; olvasóegységek [informatika]; optikai adathordozók;

pendrájvok [USB]; számítógép billentyűzetek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép

memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,

 rögzített; táblagépek.

 ( 111 )  215.680

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02720

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  CRYPTICON Integrátor, Informatikai, Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  dothub
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 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; egér-alátétek;

egér [számítógép-periféria]; fejhallgatók; háromdimenziós szemüvegek; hordozható médialejátszók; hordozható

telefonok; interfészek [informatika]; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kompakt lemezek [audio-video];

laptop számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok

[számítógépprogramok]; noteszgépek, notebookok; olvasóegységek [informatika]; optikai adathordozók;

pendrájvok [USB]; számítógép billentyűzetek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép

memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,

 rögzített; táblagépek.

 ( 111 )  215.682

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02730

 ( 220 )  2014.09.09.

 ( 732 )  MegyeExpo Kiállítás és Vásár Szervező Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

  35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Kulturális tevékenységek, kiállítások szervezése.

 ( 111 )  215.683

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02839

 ( 220 )  2014.09.16.

 ( 732 ) Mocz és Társa Magánerdészet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%,

 Somogyszob (HU)

 ( 740 )  László Diána, Lenti

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Cserjék; erdészeti szaporítóanyag; fatörzsek; fák [növények]; karácsonyfák; növények; nyers fa [anyag];

 nyers faanyag, farönk; nyers fakérgek; tenyészállat-állomány.

  36    Adóval kapcsolatos becslések; ingatlanok értékbecslése; lábon álló fa értékbecslése.

  39    Autóbuszok bérbeadása; személyszállítás.

  40    Fakitermelés, fafeldolgozás.

 41    Bálok szervezése; erdei iskola szolgáltatásai; fogadások tervezése [szórakoztatás]; játékfelszerelések

bérbeadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportpályák bérbeadása; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  42    Lábon álló fa minőségbecslése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 43    Erdei iskola szolgáltatásai; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek,

asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 12. szám, 2015.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1154



 vendéglátóipar.

  44    Erdőgazdálkodási szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  215.684

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02840

 ( 220 )  2014.09.16.

 ( 732 )  Rábayné Füzesséry Anikó 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Ficúr

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

  16    Könyvek, könyvecskék, füzetek.

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, könyvkiadás, filmek gyártása.

 ( 111 )  215.685

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02846

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Qeis Leila, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai-, szépségápolási és tisztálkodási cikkek, illóolajok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők; gyógyteák, homeopátiás készítmények, gyógyszernek nem

 minősülő gyógyhatású készítmények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

 nagykereskedelme, marketing, reklámozás.

 ( 111 )  215.686

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02853

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Budapest (HU)

 ( 541 )  BYOB

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.687

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02858

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

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

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

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

 ( 111 )  215.725

 ( 151 )  2015.05.27.

 ( 210 )  M 14 02852

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 ) Big Bus Tours Limited (a private limited company incorporated in the UK under company number

 07524891), London (GB)

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

 ( 541 )  BIG BUS BUDAPEST

 ( 511 )  39    Buszos körutak biztosítása; városnéző szolgáltatások; körutazások biztosítása és intézése; utazásra és

városnézésre vonatkozó turistatájékoztatás és tanácsadói szolgáltatások; buszkölcsönzés, ideértve a

 filmforgatásokat és videoreklámokat.

 ( 111 )  215.726

 ( 151 )  2015.05.27.

 ( 210 )  M 14 02851

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Alibaba

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

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

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

 ( 111 )  215.727

 ( 151 )  2015.05.27.

 ( 210 )  M 14 02970

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  SPIVE Pharma Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Méhpempő étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; glükóz táplálék-kiegészítők; étrend- és

 táplálék-kiegészítők.

 30    Természetes méz; biológiai méz emberi fogyasztásra; propolisz étkezési célra; cukor, természetes

 édesítőszerek, édes bevonatok és töltelékek, méhészeti termékek; glükóz étkezési célokra.

  39    Csomagolás és raktározás; terjesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.758

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 01532

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Kolibri Kft., Törökbálint (HU)
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 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém tömegcikkek.

  14    Érmék, zsetonok.

  16    Nyomdaipari termékek, karton és papír tömegcikkek, matricákk.

  20    Fa és műanyag tömegcikkek.

 ( 111 )  215.759

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03089

 ( 220 )  2013.10.18.

 ( 732 )  IWELD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek, elektromos; hegesztőlámpák, gázzal működő; szerszámok [géprészek]; varrógépek.

 9    Védőeszközök személyek balesetvédelmére.

 ( 111 )  215.760

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03183

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 )  Horváth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd ügyvéd, Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.761

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03198

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  DUNA PLAZA Ingatlanfejlesztési Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Duna 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).

 ( 111 )  215.762
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 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03067

 ( 220 )  2014.10.07.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Victoria Balance GREEN

 ( 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).

 ( 111 )  215.763

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02953

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  PERAMLONORM

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  215.764

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02823

 ( 220 )  2014.09.15.

 ( 732 )  Gulyás Péter 100%, Újlengyel (HU)

 ( 541 )  TELERULETT

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  215.765

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02595

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), Kanagawa-ken (JP)

 ( 300 )  2013-059858 2013.08.01. JP

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin; S.B.G.&K. Patent and Law Office, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Szárazföldi járművek nem elektromos elsőrendű mozgatói (nem beleértve ennek részeit); tengelyek;

összekötő tengelyek és tengelynyakak (szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és csatlakozók (szárazföldi

járművekhez); erőátviteli berendezések és váltók (szárazföldi járművekhez); lengéscsillapítók (szárazföldi

járművekhez); hordrugók (szárazföldi járművekhez); fékek (szárazföldi járművekhez); váltakozó áramú motorok

 és egyenáramú motorok szárazföldi járművekhez (nem beleértve ennek részeit).

 ( 111 )  215.766
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 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02581

 ( 220 )  2014.08.22.

 ( 732 )  Kécskei Tekervények Kft., Tiszakécske (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; acélhuzalok,

acéllemezek, acélszalagok képek és dekoráció rögzítésére; borítólemezek fémből [beltéri és kültéri dekoráció];

burkolólapok fémből; fémlemezek; fémötvözetek; cégtáblák, cégérek, dísztáblák fémből; polcok fémből;

dekorációtartók fémből; fém lambériák, falburkolatok fémből; falicsatlakozók fémből; falicsempék fémből;

fémakasztók képek és dekoráció rögzítésére; fémgyűrűk, szorítópántok, fémkapcsok; fémkerámiák; fémrácsozat

[mintás]; kötések fémből; fém lécek; levélszekrények fémből; teherhordó fémhevederek; fémlemez alapú fali

 elemek és tartók dekoráció mágneses rögzítésére.

9    Mágnesek, díszítő mágnesek [dekoráció], mágneses huzalok, mágneshuzalok, mágneslemezek, mágneses

 tartószerelvények.

 20    Bútorok, bútorpolcok, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat], tárolópolcok, virágtartók, virágállványok

[bútorok], kulcstartó táblák, bútorszerelvények nem fémből, kampók, fogasok, nem fémből, fali

rögzítőszerelvények nem fémből, nem fém tartók képek és/vagy dekoráció függesztésére és/vagy rögzítésére,

fémbútorok, függönyakasztók, függönytartók nem textilanyagokból, hirdetőtáblák, névtáblák nem fémből,

iratgyűjtő polcok [bútorok], képkeretek, képkeretekhez díszítőlécek, képkeretpántok, művészeti tárgyak fából

 viaszból, gipszből vagy műanyagból.

 ( 111 )  215.767

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03300

 ( 220 )  2014.11.03.

 ( 732 )  Lukácsháza község Önkormányzata, Lukácsháza (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PINCÉS KEMENCÉS NAPOK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.768

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03190

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 )  ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Elkötelezetten a minőségért, felelősen a környezetért: ALFÖLDVÍZ Zrt.

 ( 511 )   39    Vízszolgáltatás; vízelosztás.

  40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

  44    Vízművelési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.769

 ( 151 )  2015.05.29.
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 ( 210 )  M 14 01210

 ( 220 )  2014.04.17.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

  37    Építkezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.770

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03189

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 )  ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Vízszolgáltatás; vízelosztás.

  40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

  44    Vízművelési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.771

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02725

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  Bódis Boglárka, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Kézitáskák, bőrszíjak.

  25    Gyermek, női és férfi ruházat; bőrruházat; fehérnemű.

  42    Divattervezés.

 ( 111 )  215.772

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02722

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  Pécsi Sport Nonprofit Zrt., Pécs (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  215.773

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03187

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 )  Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (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 )  215.774

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02969

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Fix-Pack Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

 ( 111 )  215.775

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03301

 ( 220 )  2014.11.03.

 ( 732 )  Lukácsháza község Önkormányzata, Lukácsháza (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LUKÁCSHÁZI PINCÉS KEMENCÉS NAPOK
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.776

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02968

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Buti Károly, Vönöck (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 111 )  215.777

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02967

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Buti Károly, Vönöck (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 111 )  215.778

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02836

 ( 220 )  2014.09.16.

 ( 732 )  HUN-Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bács Miklós, Dr. Bács Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.779

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03098

 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

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

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.780

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02954

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  PRILDIPIN

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  215.781

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03097
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 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

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

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.782

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02047

 ( 220 )  2014.06.27.

 ( 732 )  Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár 50%, Martonvásár (HU)

 Kunos Tamás 50%, Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Pfiffer Zsuzsanna, Martonvásár

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

[papíráruk]; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; litografált műtárgyak; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; tálalátétek,

tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók;

töltőtollak; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból;

 zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Eladási propaganda mások számára; áruk bemtutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; közvéleménykutatás; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

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

 szerkesztése; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem
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reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

 célokra; videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 111 )  215.783

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02054

 ( 220 )  2014.06.30.

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Nagyné Kovács Szilvia, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények, cukrászsütemények.

 ( 111 )  215.784

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02582

 ( 220 )  2014.08.22.

 ( 732 )  RAJO a.s., Pozsony (SK)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; vaj és vajkészítmények, sajt és sajttermékek; tejtermék alapú krémek vagy sajtok; tej- és

joghurtalapú termékek; tejes italok, amelyeknek a fő alkotórésze tej, gyümölcsök, szörpök hozzáadásával és

anélkül; olajok és zsírok; joghurtok; desszertek és hasonló tejtermékalapú ételek, por formájában is; tejsavó és

gyümölcskoncentrátumok élelmiszeripari célra; szójatej, szójatej alapú italok (amennyiben a 29. osztályba

 tartoznak).

 30    Tejalapú szószok, salátaönteteket és mártásokat is beleértve; tejalapú fűszeres mártások, fűszerek,

fűszerkészítmények; szójatej alapú készítmények, mégpedig szójaszószok, szójaalapú fűszerkészítmények,

szójaalapú majonéz, szójaalapú kávépótlók (amennyiben a 30. osztályba tartoznak); az eddig felsorolt termékek

 por formájában is; jégkrém, jégkrémporok.

 32    Alkoholmentes italok alacsony tejtartalommal és tejből készült hozzávalókkal; tejsavó alapú italok,

 gyümölcsök és szörpök hozzáadásával és anélkül.

 ( 111 )  215.785

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 02824

 ( 220 )  2014.09.15.

 ( 732 )  Robbanj.be Stratégia-tervező, -Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felcsút (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László, Dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.786

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03303

 ( 220 )  2014.11.03.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

 hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.

 ( 111 )  215.787

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03311

 ( 220 )  2014.11.04.

 ( 732 )  BRAVOKER Kft., Szolnok (HU)

  

( 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).

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru

 nagykereskedelme; élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru kiskereskedelme.

 ( 111 )  215.788

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03096

 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

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

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.
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 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.789

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03095

 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

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

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.790

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03094

 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

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

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.791

 ( 151 )  2015.05.29.

 ( 210 )  M 14 03215

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  SUMI AGRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Ágota, Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MODERATOR

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).

 ( 111 )  215.792

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 02782

 ( 220 )  2014.09.11.

 ( 732 )  Palczert Tamás, Debrecen (HU)

 Lember Tünde, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Csecsemőruházat, gyermekruházat, felnőttruházat.

 ( 111 )  215.802

 ( 151 )  2015.06.01.

 ( 210 )  M 14 02904

 ( 220 )  2014.09.23.

 ( 732 )  Basiliskus 3D Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )  20    Modellek [dísztárgyak]; dekorációs műanyag modellek; modellfigurák [dísztárgyak]; méretarányos

 makettek, modellek [dísztárgyak].

 28    Méretarányos modellfigurák; játék modellkészletek; modellezett műanyag figurák; kézműves, kreatív

 modellfigura készletek.

 40    Minta nyomtatási szolgáltatás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; fényképnyomás; fénynyomat,

 fotógravűr; mintanyomás; háromdimenziós képalkotó szolgáltatások.

 ( 111 )  215.807

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 01280

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 ) The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state of Delaware), Atlanta,

 Georgia (US)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  PLAY NOW

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.808

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03032

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  MAEMVI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fat Mo's

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.809

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 01020

 ( 220 )  2014.04.02.

 ( 732 )  Teach For All, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 541 )  TEACH FOR HUNGARY

 ( 511 )   41    Tanár közvetítés; oktatás biztosítása; tanítás; oktatási tárgyú információk.

 ( 111 )  215.810

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 01517

 ( 220 )  2014.05.13.

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; napszemüvegek;

szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez;

adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és

szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékek

szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek

 alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus
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szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel

 kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  215.811

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03161

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Pólya Miklós László 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kulik Hilda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.812

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03149

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Dr. Sárossi Benedek Fogszakorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Szatmári Sándor, dr. Szatmári Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; kompakt lemezek [audio-video]; okostelefonok; rajzfilmek; számítógép

billentyűzetek; számítógépek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];

 számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített; táblagépek; egér-alátétek; egér [számítógép-periféria].

 10    Fogászati készülékek, elektromos; fogászati készülékek és eszközök; fogászati tükrök; fogfúrók; fogorvosi

 székek.

  20    Papírzsebkendő tartó; papírzsebkendő tok.

 ( 111 )  215.813

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03524

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Királymajor Patika Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Balázs Gergely, dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 44    Orvosi szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok számára.

 ( 111 )  215.814

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 02686

 ( 220 )  2014.09.04.

 ( 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    Televíziós műsorok gyártása, sugárzása, reklámozása és promóciója.

  42    Televíziós műsorokhoz és audiovizuális tartalmakhoz kapcsolódó weboldalak üzemeltetése.

 ( 111 )  215.815

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03034

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari vegyi termékek.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

 hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.

 4    Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  215.816

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03345

 ( 220 )  2000.03.13.

 ( 732 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli ügyvéd (Dr.Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda), Budapest

 ( 541 )  Peek & Cloppenburg

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

 ( 111 )  215.817

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03033

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

 hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.

 ( 111 )  215.818

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03039

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  "SK" Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

 ( 541 )  Glorius

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.819

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03153

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, színezékek, pigmentek; nyomtatószerek; festékkazetták, tonerek; tonerek fénymásolókhoz,

 nyomtatáshoz; ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 111 )  215.820

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03269

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  dr. Kiss Gábor Mihály, Pécs (HU)

 ( 541 )  CAFLISCH CAFE

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.821

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03644

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  Freestyle Promotion Bt., Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok.

 ( 111 )  215.822

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 00657

 ( 220 )  2014.03.05.

 ( 732 )  Delano World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Magyarországról származó sörök.

 ( 111 )  215.823

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 01274

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Pizza Kings Express Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Roczkó Zita, Roczkó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIZZA KINGS EXPRESS

 ( 511 )  16    Abszorbens papír -vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; asztalneműl papírból; asztalterítők

papírból; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy

kartonból; címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dosszék [papíráruk];

fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írómappák; írószerek; írótollak;

ívek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; műanyag buboréklemezek

csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak;noteszok; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;

palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok

kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírmasé; papírszalagok; papírtörülközők; papírzsebkendők; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; rajztömbök, rajzblokkok; regenerált cellulózlapok

csomagoláshoz; sokszorosító papírok; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból;szemeteszsákok papírból vagy

műanyagból; szórólapok; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására;

tányéralátétek papírból; tejszínes edények [kis kancsók] papírból; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek];

töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák;

viszkózalemezek csomagolásra; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zsírpapír,
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 viaszpapír; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

 30    Cukor; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  215.824

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03520

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  T+T Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SPANDALLÓ

 ( 511 )   11    Kályhák (fűtőberendezések), kandallók, kemencék.

 ( 111 )  215.825

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 02910

 ( 220 )  2014.09.23.

 ( 732 )  OPTALK Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DaltoNon

 ( 511 ) 9    Szemüveglencsék (színtévesztést korrigáló lencsék); kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek.

 ( 111 )  215.826

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03164

 ( 220 )  2014.10.16.

 ( 732 )  Vulkan Vegyészeti Művek Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.827

 ( 151 )  2015.06.04.
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 ( 210 )  M 14 03395

 ( 220 )  2014.11.12.

 ( 732 )  Zsidek Gergő, Dunaalmás (HU)

 ( 541 )  PANIC

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  215.828

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03038

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  "SK" Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

 ( 541 )  Grand Hotel Glorius

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.829

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 14 03159

 ( 220 )  2014.10.16.

 ( 732 )  Surmann Árpád, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Budapest

 ( 541 )  AGRISK

 ( 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).

 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 )  215.830

 ( 151 )  2015.06.04.

 ( 210 )  M 13 03894

 ( 220 )  2013.12.21.

 ( 732 )  Sessions Pharmaceuticals Inc., Forth Worth, TX (US)

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

 ( 541 )  POLYMEM MORE HEALING LESS PAIN

 ( 511 ) 5    Nem gyógyászati kötszerek, kötések bőrsérülésekre, nedvszívó gézlapok, nedvszívó kötszer tekercsek nem

gyógyászati használatra, sérült és ép bőr, sebek, pelenka kiütés, szoptatási mellsérülések kezelése és megelőzése

 és fájdalom, gyulladás, duzzadás és horzsolások nem gyógyászati enyhítése és csökkentése.

 16    Termékleírások és tájékoztató brosúrák, hírlevelek, vékony fűzött könyvek, nem gyógyászati

fájdalomkezelésre fájdalomcsillapításra, sebkötözésre, sebkezelésre és nem gyógyászati sebkezelési termékekre

 és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást nyújtó termékismertetők.

 44    Tájékoztatás nem gyógyászati fájdalomkezelésre, fájdalomcsillapításra, sebkötözésre, sebkezelésre és nem

 gyógyászati sebkezelési termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan interneten és online videókon keresztül.
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 ( 111 )  215.831

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 01678

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Kovács István, Kálmánháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  215.832

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03358

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  Bellon János, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkuk; akkumulátor- és elemtöltők; töltőkészülékek elektromos elemekhez; mérőkészülékek, elektromos,

 voltmérők, ampermérők, elemek, elektromos; akkumulátorfogók; védőtokok akkumulátorokhoz.

 35    Nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, valamint információ és tanácsadás fogyasztóknak az elektromos és

elektronikus cikkek területén, különösen akkuk; elemek, akkumulátor- és elemtöltők; töltőkészülékek;

 mérőkészülékek, voltmérők, ampermérők.

 42    Műszaki tesztek és műszaki beállítások végzése akkumulátorokra, elemekre és töltőkészülékekre

 vonatkozóan.

 ( 111 )  215.833

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02992

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Wellmed Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.

 ( 111 )  215.834

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02994

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Wellmed Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.
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 ( 111 )  215.835

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02995

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Wellmed Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  WELLMED

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.

 ( 111 )  215.836

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03714

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HUMBÁK

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.837

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03866

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Gabolexin Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Biológiai készítmények humángyógyászati célra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; élesztő

tartalmú étrend-kiegészítők; enzimek gyógyászati használatra; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;

gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyteák;herbateák gyógyászati használatra; iszap, orvosi; nyugtatók; sók gyógyászati használatra; tápanyag

 adalékok.

 35    Étrend-kiegészítőkkel, gyógyszerészeti készítményekkel, gyógyteákkal, kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; marketing; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 44    Alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; kórházi

 szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  215.838

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03722

 ( 220 )  2014.12.08.
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 ( 732 )  Fusion Befektetési Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Bellozzo

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.839

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03479

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  AURA GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Ostorházi Imre, Miskolc

 ( 541 )  CALIMBRA

 ( 511 )   41    Konferencia szervezés.

 43    Vendéglátás, időleges szállásadás, bár, étterem, rendezvényhez terem kölcsönzése, szállodai szolgáltatások;

 wellness szolgáltatások.

 ( 111 )  215.840

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03474

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  PÁLMA-PUB Vendéglátóipari Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Lampé Zoltán, Dr. Lampé Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Pálma

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.841

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03477

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások;

bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; értékek letétbe helyezése; faktorálási

szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások;

ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön

 nyújtása kezességvállalás mellett; követelésbehajtási ügynökségek; műtárgyak értékbecslése.

 ( 111 )  215.842

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03471

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  SOLO I MEMBRI Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SOLO I MEMBRI

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

  35    Divatbemutatók szervezése kereskedelmi és promóciós célokból.

  42    Divattervezés.
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 ( 111 )  215.843

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02521

 ( 220 )  2014.08.11.

 ( 732 )  Gulyás Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Mohácsi Péter, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Tordai Nándor, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pszichodietika

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 45    Ego diagnosztika (énképelemzés); személyiség analízis; személyiség aspektusok feltárása és ismertetése;

emberi értékek feltárása és felerősítése; meditációs, mentális és gyakorlati módszerek oktatásával, alkalmazásával

 összefüggő szolgáltatások.

 ( 111 )  215.844

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02644

 ( 220 )  2014.08.29.

 ( 732 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Áruk csomagolása; áruszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.845

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02749

 ( 220 )  2014.09.09.

 ( 732 )  DURA Stúdió Kft. 30%, Budapest (HU)

 Vitéz Ibolya 20%, Budapest (HU)

 Gippert Beáta 20%, Veresegyház (HU)

 Kelemen Zoltán 30%, Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, 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).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.846

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02755

 ( 220 )  2014.09.09.

 ( 732 )  Gerőfy Zsolt Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dárdai András Ernő, Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; bundás burgonyaszeletek; disznóhús; hús; hús, tartósított; sonka;

 sózott hús; vadhús.

  30    Cheeseburgerek (szendvicsek); liszttartalmú ételek; szendvicsek; zsemlék.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  215.847

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02766

 ( 220 )  2014.09.10.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi Kamara és Iparkamara, Pécs (HU)

 ( 541 )  DESIGNPÉCS

 ( 511 )  16    Albumok; borítékok (papíráruk); dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk); fényképek

(nyomtatott); hajtogatókartonok (irodai cikkek); hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek);

katalógusok; levélpapír; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; papíráruk; poszterek; prospektusok; tollak

 (irodai cikkek).

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

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

 ( 111 )  215.848

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02990

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  REXTRA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  REXTRA

 ( 511 )   35    Orvosi műszer kereskedelem.

 ( 111 )  215.849

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03476

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások;

bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; értékek letétbe helyezése; faktorálási

szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások;
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ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön

 nyújtása kezességvállalás mellett; követelésbehajtási ügynökségek; műtárgyak értékbecslése.

 ( 111 )  215.850

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02436

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  215.851

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 01598

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Délibusz

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Ételszállítás.

 ( 111 )  215.852

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03727

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  St. Andrea Szőlő-, Bortermelő és Értékesítő Kft., Egerszalók (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar György, Gyula

 ( 541 )  MYSTERIUM

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholos eszenciák; almaborok; aperitifek; borok; égetett

szeszes italok; emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes

 italok.

 ( 111 )  215.853

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03239

 ( 220 )  2014.10.27.

 ( 732 )  Szalay Annamária, Siklós (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, illatszerek, szappanok, fürdőgolyók.

 ( 111 )  215.854

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03235

 ( 220 )  2014.10.27.

 ( 732 )  Wu Xinyan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  215.855

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03355

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  Szabó Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Levente Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

 célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; óvodák [nevelés].

 44    Beszédterápiás szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  215.856

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03351

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Csomagolásra szolgáló műanyag lapok, zsákok, tasakok, rekeszek.

  20    Árubemutató állványok, cégtáblák, csomagolásra alkalmas dobozok, nem fémből, palack állványok.
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  21    Rekeszes palacktartók, demizsonok, üvegballonok, palackok.

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

 áru).

  35    Rekeszes palacktartók forgalmazása.

 ( 111 )  215.857

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03243

 ( 220 )  2014.10.28.

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

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

 ( 541 )  PS Mega

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  215.858

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03241

 ( 220 )  2014.10.27.

 ( 732 )  CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REGŐS

 ( 511 )   29    Hús és húskészítmények.

 ( 111 )  215.860

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03723

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd., Shenzhen, Futian District (CN)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; rádiók; mobiltelefonok; okostelefonok;

fejhallgatók; hordozható médialejátszók; telefonvezetékek; elektromos elemek; töltők elektromos elemekhez;

navigációs eszközök; telefonok mikrofonjai; számítógéphez kialakított perifériák; integrált áramkörök;

 nyomtatott áramkörök.

 35    Reklámozás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

értékesítési promóciós szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások más cégeknek];

konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti könyvvizsgálat; szabadtéri reklámozás, hirdetés; kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások; import-export ügynökségek.

 ( 111 )  215.861

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03596

 ( 220 )  2014.11.26.

 ( 732 )  RUBIN Szegedi Paprikafeldolgozó Kft., Szeged-Szőreg (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  215.862

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03124

 ( 220 )  2014.10.14.

 ( 732 )  MICROMEAT Élelmiszeripari, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nyvelt Györgyi, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  40    Élelmiszerek fagyasztása.

 ( 111 )  215.863

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03004

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; toast kenyér; péksütemények.
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 ( 111 )  215.864

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03601

 ( 220 )  2014.11.26.

 ( 732 )  AGROKER ÁRUHÁZ Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Szloboda János, Szloboda Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  
( 546 )

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

 bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások; gépek üzembe helyezése, javítás.

 39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása, áruk raktározása, raktárbérlet, raktározás,

 tárolás.

 ( 111 )  215.866

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02401

 ( 220 )  2014.07.28.

 ( 732 )  Alginit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Gérce eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alginit, olajpala, fosszilis alga biomassza; gércei alginit

felhasználásával készült mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, talajjavító készítmények,

műtrágyák, ásványi trágyák; gércei alginit mint talajkondicionáló anyag, talajkondicionáló vegyi termék,

 nehézfém megkötő anyag; gércei alginit mint szűrő és filter anyag.

3    Gércei alginit felhasználásával készült levéltrágya; gércei alginit felhasználásával készült készítmény

növények leveleinek csillogóvá, egészségesebbé és ellenállóbbá tételére; gércei alginit felhasználásával előállított

 komposzt adalékanyag.

5    Gérce eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alginit felhasználásával készült gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi termékek, növekedésszabályozó szerek, gyógyhatású adalékanyagok,

kozmetikai termékek alapanyaga, adalékanyaga; gércei alginit felhasználásával készített étrend kiegészítők és

 adalékanyagok.

 35    Gérce eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alginit, és gércei alginit felhasználásával készült

 termékek kereskedelme.

  37    Bányaművelés, Gércei alginit kitermelése, bányászata.

 42    Gércei alginittel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenység, vegyészeti kutatás, kozmetikai kutatás,

 környezetvédelmi szaktanácsadás.

 ( 111 )  215.867

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03188

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 )  ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Vízzel, lélekkel

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 12. szám, 2015.06.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1185



 ( 511 )   39    Vízszolgáltatás; vízelosztás.

  40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

  44    Vízművelési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.868

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02395

 ( 220 )  2014.07.28.

 ( 732 )  AQUABAU MAGYARORSZÁG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács V. Gábor, Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Praktibau

 ( 511 ) 1    Ipari vegyi termékek; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; és épületek külső hőszigetelő elemeinek

ragasztására, üvegszövet háló beágyazására, glettelésére alkalmas ipari vegyi termékek; ipari ragasztószerek;

 polisztirol ragasztó.

 19    Nem fém építőanyagok; és épületek külső hőszigetelő elemeinek rögzítéséhez szükséges építőanyag

 bevonatok, falborítások, nem fémből, építési célokra; építőipari adalékanyagok.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); és építőipari termékek és építőipari adalékanyagok kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  215.869

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 15 00032

 ( 220 )  2015.01.10.

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

 ( 541 )  SÖRLI

 ( 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).

 ( 111 )  215.870

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03317

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; ennek körében gazdasági előrejelzések;

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

megállapodások kötése harmadik fél számára; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

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

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
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 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ennek körében alkuszi/ügynöki tevékenység;

bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés;

kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése projektekhez; pénzügyi elemzések;

pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; részletfizetéses

hitelnyújtás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei brókerszolgáltatások; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység.

 37    Építkezés; ingatlanokkal kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások; ennek körében épületek bontása;

építés; szigetelési munkálatok; épületek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések (felvonók,

(fűtőrendszerek, szellőző és klímaberendezések, elektromos berendezések) felszerelése, üzembe helyezése,

működtetése; karbantartása, javítása; gyengeáramú rendszerek (telefon, internet, tűzjelző; épületirányítási,

 biztonsági és beléptető rendszerek) tervezése, szerelése,üzembe helyezése, működtetése; karbantartása, javítása.

 ( 111 )  215.871

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03316

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; ennek körében gazdasági előrejelzések;

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

megállapodások kötése harmadik fél számára; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

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

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ennek körében alkuszi/ügynöki tevékenység;

bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés;

kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése projektekhez; pénzügyi elemzések;

pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; részletfizetéses

hitelnyújtás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei brókerszolgáltatások; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység.

 37    Építkezés; ingatlanokkal kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások; ennek körében épületek bontása;

építés; szigetelési munkálatok; épületek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések (felvonók,

(fűtőrendszerek, szellőző és klímaberendezések, elektromos berendezések) felszerelése, üzembe helyezése,

működtetése; karbantartása, javítása; gyengeáramú rendszerek (telefon, internet, tűzjelző; épületirányítási,

 biztonsági és beléptető rendszerek) tervezése, szerelése,üzembe helyezése, működtetése; karbantartása, javítása.

 ( 111 )  215.872

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03423

 ( 220 )  2014.11.13.
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 ( 732 )  Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Géza, Pécs

 ( 541 )  Magtár Látogatóközpont

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.873

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03419

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  WinterTrade ZRt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Horváth József, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek.

 ( 111 )  215.874

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 00946

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Potecz Judit, AMC Networks Central Europe Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton; nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  215.875

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03223

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Societe de Recherche Cosmetique S.A.R.L., Luxembourg (LU)

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

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; illatszerek, kölnivizek, test dezodorok; illóolajak; szappanok, piperetejek; krémek, zselék,

tejek, folyadékok, maszkok, kenőcsök, púderek és kozmetikai készítmények bőrápoláshoz; ránctalanító

kozmetikai készítmények; kozmetikai készítmények ajakápoláshoz; napvédő kozmetikai készítmények,

napbarnító kozmetikai készítmények, napozás utáni kozmetikai készítmények; karcsúsító kozmetikai

készítmények; szőrtelenítő készítmények; hajápoló folyadékok, készítmények a haj és a fejbőrápolására;

kozmetikai készítmények fürdéshez; smink- és sminklemosó készítmények; borotválkozásiés borotválkozás utáni

 készítmények; impregnált törlő- és ápolókendők.

 ( 111 )  215.876

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03438

 ( 220 )  2014.11.14.

 ( 732 )  Stone-Cave Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Építőanyagok nem fémből, terméskövek.

  35    Építőanyagok, terméskövek nagy- és kiskereskedelme.

  37    Burkolás, csempézés.

 ( 111 )  215.877

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03433

 ( 220 )  2014.11.14.

 ( 732 )  Akku-Elem Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok, akkumulátortöltők, szünetmentes tápegységek, inverter, adapter, konverter.

 ( 111 )  215.878

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02387

 ( 220 )  2014.07.25.

 ( 732 )  Dr. Jakab Tibor, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberek számára.

  30    Növényi eredetű egészségmegőrző élelmiszerek, növények.

 31    Gabona magvak, aloé vera növények, bogyók (friss gyümölcsök), boróka bogyó, csírák, magvak, (gabona)

 és növények.

 ( 111 )  215.879

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03318

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; ennek körében gazdasági előrejelzések;

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

megállapodások kötése harmadik fél számára; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés;

szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

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

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ennek körében alkuszi/ügynöki tevékenység;

bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés;

kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése projektekhez; pénzügyi elemzések;

pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; részletfizetéses

hitelnyújtás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei brókerszolgáltatások; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység.

 37    Építkezés; ingatlanokkal kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások; ennek körében épületek bontása;

építés; szigetelési munkálatok; épületek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések (felvonók,

(fűtőrendszerek, szellőző és klímaberendezések, elektromos berendezések) felszerelése, üzembe helyezése,

működtetése; karbantartása, javítása; gyengeáramú rendszerek (telefon, internet, tűzjelző; épületirányítási,

 biztonsági és beléptető rendszerek) tervezése, szerelése,üzembe helyezése, működtetése; karbantartása, javítása.

 ( 111 )  215.880

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03181

 ( 220 )  2014.10.18.

 ( 732 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni;ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek;

snackételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények/torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.
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 ( 111 )  215.881

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 03070

 ( 220 )  2014.10.07.

 ( 732 )  Optima Forma Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítő, kitőmő és szigetelő anyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  215.882

 ( 151 )  2015.06.10.

 ( 210 )  M 14 03236

 ( 220 )  2014.10.27.

 ( 732 )  Umesh Sharma, Noida, U.P. (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Spirituális szolgáltatások; asztrológiai szolgáltatások.

 ( 111 )  215.883

 ( 151 )  2015.06.10.

 ( 210 )  M 14 02991

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  REXTRA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Orvosi műszer kereskedelem.

 ( 111 )  215.884

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03099

 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  Graphisoft SE, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; építészeti és modellező számítógépes szoftverek; az építőiparhoz, épületek

alkotóelemeihez és épületek tervezéséhez, dokumentálásához és kivitelezéséhez kapcsolódó számítógépes

szoftverek; weboldalról letölthető építészettel kapcsolatos digitális dokumentumok; letölthető elektronikus

 kiadványok, publikációk; letölthető képfájlok.

 42    Épülettervezés; grafikai tervezés; számítógéppel támogatott tervezői szolgáltatások; építészeti tervezés és

tanácsadás; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; szerver hosting; szerveroldali
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szolgáltatások építészeti tervezéshez és modellezéshez; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;

online valós idejű együttműködési környezet az építészeti, mérnöki és építőipar számára; hosting szolgáltatások

internetes weblapok számára; hosting szolgáltatások építészeti tárgyú információkat nyújtó weboldalakhoz;

szerveralkalmazási megoldások online együttműködési környezet biztosítására az építészeti, mérnöki és

 építőiparban.

 ( 111 )  215.885

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03219

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  SUMI AGRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Ágota, Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELÍZIUM

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  215.886

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03221

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  SUMI AGRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Ágota, Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAFTING

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  215.887

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03343

 ( 220 )  2014.11.06.

 ( 732 )  Michal Vékáš, Komárno (SK)

 ( 740 )  dr. Berényi Kriszina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés; továbbképzések.

 ( 111 )  215.888

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03579

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  LANTA-Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  215.889

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03823

 ( 220 )  2014.12.17.

 ( 732 )  Henkel Corporation, Rocky Hill, Connecticut (US)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOCTITE Sosem hagy cserben

 ( 511 )  1    Iparban használatos ragasztók.

  16    Papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok.

 ( 111 )  215.890

 ( 151 )  2015.06.11.

 ( 210 )  M 14 03463

 ( 220 )  2014.11.17.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Eszes Kristóf, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrend kiegészítők; Aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készitmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítőszerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol gyógyszerészeti

célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;
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csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek orvosi

műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kaporolaj gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez;

parazitaölő szerek; parazitaölő (anti parazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva;

fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsők gyógyszerészeti

használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg orvosi,

gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; Quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelemkészítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrendkiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; linktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitamin készítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgővitamin tabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  215.905

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02117

 ( 220 )  2014.07.02.

 ( 732 )  HZN SOLUTIONS ZRT., Hatvan (HU)

 ( 740 )  dr. Balog Lajosné, dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MÁTRA CUKOR

 ( 511 )   30    Cukrok.
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  35    Cukorárusítás, cukorreklámozás, cukor kis-és nagykereskedelme.

  39    Cukor raktározása, szállítása csomagolása.

 ( 111 )  215.958

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02818

 ( 220 )  2014.09.15.

 ( 732 )  Capital & Investment Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Éva Zsófia, Budapest

 ( 541 )  S-GROUP

 ( 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).

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  215.959

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02934

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 111 )  215.960

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02698

 ( 220 )  2014.09.04.

 ( 732 )  TULIPÁNTÜNDÉR PRODUKCIÓS NON-PROFIT KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Zenés akciómesével kapcsolatos szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 ( 111 )  215.961

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03655

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  CSOM-2001 Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  8    Műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök; evőeszközkészletek.

 16    Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;irodai cikkek (bútorok

kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok és papír termékek; ajándékcsomagolók; átlátszó fóliák;

csomagolóanyagok élelmiszerhez; folpack frissentartó fólia; karton vagy papír dobozok; műanyag

szemeteszsákok; műanyag tasakok, zacskók, fóliák csomagoláshoz; műanyag zsákok szemetesekbe; papír és

karton dobozok; papír ajándék tasakok, zacskók; papír sütéshez; papír szemeteszsákok; papírmasnik; papír

 tasakok és zacskók élelmiszer csomagoláshoz; ragasztószalagok; zsírpapír.

  20    Műanyag dobozok,edények; felfújható reklámtárgyak; műanyagból készült dobozok csomagoláshoz.

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

kivételével); takarító eszközök; fogpiszkáló; felmosóvödrök; felmosófejek; gumikesztyű; műanyag tányérok;

 szemeteskukák; szívószálak.

 ( 111 )  215.962

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03535

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

 ( 111 )  215.963

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03418

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  Vesogama Kft., Tokaj (HU)

 ( 740 )  Pónyai-Pisurnyi Réka, Szeged

 ( 541 )  VENGERKA

 ( 511 )   31    Friss gyümölcs-zöldség.

 ( 111 )  215.964

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03656

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  G & G Reality Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kenderes (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Teljes Szülői Élmény

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.965

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03777
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 ( 220 )  2014.12.15.

 ( 732 )  MyAd Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Andrási Gergely, Andrási és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.966

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03534

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 )  InnoSuli

 ( 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).

A rovat 145 darab közlést tartalmaz. 
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