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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

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

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

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

Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

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

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

Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

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

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

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

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok

(11) a dokumentum száma: szabadal-
mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

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

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja

(23) a kiállítási elsőbbség vagy ked-
vezmény, illetve a módosítási el-
sőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

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

(53) növényfajta fajtaneve

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

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

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

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

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

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

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

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

(71) bejelentő

(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult

(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok

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

(84) szekvencialista, illetve táblázat

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

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
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B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban

B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-
vege fordításának benyújtásáról

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

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom

T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű for-
dítása

U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban

U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

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

(100) Lajstromozási és megújítási adatok

(111) lajstromszám

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja

(151) a lajstromozás napja

(156) a megújítás napja

(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok

(210) a bejelentés ügyszáma

(220) a bejelentés napja

(230) a kiállítási elsőbbség adatai

(250) A bejelentés benyújtásának helye

(300) Uniós elsőbbség adatai

(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok

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

(540) a földrajzi árujelző megnevezése

(541) a megjelölés közönséges írás-
móddal

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

(551) együttes vagy tanúsító védjegy

(554) térbeli megjelölés

(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés

(561) A megjelölés átírása

(566) A megjelölés vagy a megjelölésben

szereplő szavak fordítása

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-
jában történő közzététel napja

(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai

(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma

(646) megosztás esetén a korábbi véd-
jegy lajstromszáma

(660) a belső elsőbbség adatai

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

(731) bejelentő

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

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

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

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

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

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

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

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 02711

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  LEG Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 ) LANGUAGE EXPERTS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01279

 ( 220 ) 2014.04.25.

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

 (US)

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

 ( 541 ) ADD TOVÁBB A MOZGÁS ÖRÖMÉT

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.

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

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

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

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01806

 ( 220 ) 2014.06.06.

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

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

 ( 541 ) GAZDÁLKODJ OKOSAN

 ( 511 )  16    Albumok; almanachok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; címkék, nem szövetből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,

töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk];

egészségügyi papír; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; földrajzi térképek; füzetek; grafikai

nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú];

iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk]; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek;

kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok;

levélpapír; másolópapír [papíráru]; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; papír; papíráruk; papírtörülközők; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 szórólapok; tervrajzok; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.

  28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 01832

 ( 220 ) 2014.06.13.

 ( 731 )  Kowacsics Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Birkás Miklós, Budapest

 ( 541 ) SZENIOR AKADÉMIA
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 ( 511 )  41    Coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

szemináriumok rendezése és szervezése; szimpóziumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning).

 ( 210 ) M 14 02238

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)

 ( 740 )  dr. Gremsperger Gábor, Gremsperger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Felvidék Szépe

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02658

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  Bock Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Villány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szőlőmust.

  33    Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, almaborok.

  43    Bár szolgáltatások; éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02713

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  PÖDÖR Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Barbalics István, ügyvéd, társasági szakjogász, Dr. BARBALICS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 ) WURSTLEE

 ( 511 )  29    Kolbász; kolbásztermékek; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; sültburgonya, chips; savanyúságok;

 kész saláták; mártások; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok.

 30    Szendvicsek; Hot dogok [szendvicsek]; pékáruk; snack ételek (gabona alapú); salátaöntetek és dresszingek;

 szószok; fűszerek; fűszeres mártások.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; bisztró [büfé] szolgáltatások; éttermek; étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló

 éttermek; kávéházak; étel- és italellátás; ételkészítés megrendelésre; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02753

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
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 ( 541 ) GRAND CASINO

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.

 28    Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

 szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.

  41    Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

 ( 210 ) M 14 02982

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Purissima

 ( 511 ) 5    Gyógyászati célú rágógumi fagyasztott, ill. tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is; diétás

élelmiszerek és élelmiszer készítmények; diétás italok és tápanyagok gyógyászati célokra; vitaminok; ásványi

 anyagok és alkotó élelmiszer-kiegészítők; bébiételek, beleértve a csecsemőknek való tejport.

 29    Hús, sonka, szalonna; halak; baromfi; vadak, vadhús; puhatestű és mészvázas állatok (feldolgozva);

belsőség, elsősorban máj, pacal, tejoltó; hentesáruk, elsősorban szalámi, véres hurka, sütni való kolbász; főzni

való kolbász, bundás virsli, kolbászfélék, kis kolbászfalatkák; hústermékek, elsősorban húskonzervek; löncshús;

sózott és szárított hús; húsleves, tartósított; hús; pácolt hús; húskészítmények; szalonna; baromfi termékek;

haltermékek; halfilék; halkonzervek; sózott és szárított halak; pácolt halak; halrudacskák; füstölt hal; halliszt

emberi fogyasztásra; kaviár; tengeri állatok, elsősorban rákok, heringek, homár, tonhal, garnélák, garnélarákok,

lazac, languszta, osztriga, héjas állatok, kagylók, szardínia, szardella, tengeri uborka; hús-, hal-, baromfi- és

vadsaláták; húskivonatok, húsleves koncentrátumok; mélyhűtött, tartósított, szárított, főtt, kandírozott

gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsök (feldolgozott), alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspép,

gyümölcssaláták, gyümölcsszeletek, gyümölcssnackek; fagyasztott, konzervált, főzött, szárított, kandírozott,

kristályosított gyümölcsök, gyümölcsszeletkék (apró); gyümölcshéj, üveges gyümölcsök; almapüré; kókuszdió,

mazsola, datolya, fügék; vörös áfonya szósz; olajbogyók, konzerv olajbogyó; mélyhűtött, konzerv, szárított és főtt

zöldségek, lencse, csemegeuborka, paradicsom, répa, vöröshagyma, borsó, bab, articsóka, brokkoli;

savanyúságok, pikkalilli; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; savanyú káposzta; élelmiszerek erjesztett

zöldségből; gyümölcs és zöldség paszta, gyümölcssajtok, gyümölcslekvárok, paradicsompüré, konyhai

paradicsomlé főzéshez; gyümölcskoncentrátumok és koncentrált gyümölcstermékek; ínyenc saláta zöldségekből

vagy leveles salátából, gyümölcsből, zöldségből fent nevezett áruk készen elkészítve és csomagolva; mindenféle

burgonyatermék, hasábburgonya, krokett, sültburgonya, elősütött burgonya, krumplilángos, burgonyagombóc,

pirított burgonya, krokettek, burgonyalepény, chips, ropi, burgonyapelyhek; hús-, hal-, szárnyas-, vadételek,

levesek (beleértve az instant leveseket és leves keverékeket), egytálételek; száraz és szószos készételek, melyek

az alábbi áruk egy vagy több eleméből állnak: húsok, halak, zöldségek, feldolgozott gyümölcsök, sajtok;

kocsonyák (zselék), hús-, gyümölcs-, zöldségkocsonyák; étkezési zselatin, halenyv, alginátok étkezési

felhasználáshoz; algakivonatok táplálkozási felhasználáshoz, roston sült tengeri moszat; gomba, tartósított;

szójababok étkezési célra; ehető madárfészkek; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből), gyümölcsbefőttek,

kenhető gyümölcskészítmény, lekvárok (citrusfélékből), gyümölcskocsonya, -zselé, zselék, pektin táplálkozásra;

tojások, tojásfehérje, tojáspor, tojássárgája; csigatojás, virágpor, selyemhernyó étkezési célra; tej és tejtermékek;

ivótej, kecsketej, ízesített tej, sűrített tej,túlnyomórészt tejből álló tejitalok, tejsavó- és tejitalok, soványtej, kefir,

tejföl, tejszín, szójás tej, magas zsírtartalmú tej, joghurt, gyümölcsjoghurt, sima joghurt, joghurt csokoládéval

vagy kakaóadalékkal, alkoholmentes kevert tejitalok (túlnyomórészt tejből), joghurtos turmixok, kefir, tejszín,

tejszínhab, túró, gyömölcsös és zöldfűszeres túrók, erjesztett lótej, desszertek, amelyek lényegében tejből és

ízesítő adalékanyagokból valamint zselatinból és/vagy kötőanyagként funkcionáló keményítőből állnak; tejpor

étkezési célokra, ízesített tejpor italok, sajtok, lágy sajtok, kékpenészes sajtok, cheddar sajtok, sajtkészítmények,

friss sajtok, egyéb sajtok készítéséhez; tofu; kávétejszín, kávé tejporpor; vaj, vajpótló, kókuszvaj, kakaóvaj,

olvasztott vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kenhető kenyérfelét (zsírtartalmú), kenhető kenyérfelét étkezési zsírból és
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étkezési zsírkeverékekből, margarin; étolajak és étkezési zsírok, étkezési zsírok előállítására szolgáló zsírok;

étkezési olívaolaj, étkezési napraforgóolaj, szezámolaj, mogyoróolaj, étkezési pálmamag olaj, étkezési pálmaolaj,

étkezési repceolaj, kukoricaolaj, kókuszolaj, kókuszzsír, étkezési csontolaj, étkezési faggyú; sózott és nem sózott

mogyoró, elsősorban mandulák, amerikaimogyoró (gyümölcs), elsősorban chips, amelyek a 29. osztályba

tartoznak; húsleves, elsősorban erőleves, kivonatok, koncentrátumok formájában; szójapástétom; csicseri borsó

pástétom, szezámmag pástétom; állati velő táplálkozási célra; szárított gyümölcs; drazsírozott és kandírozott,

mázzal bevont gyümölcsök és zöldségek; drazsírozott vagy mázzal bevont gyümölcsök, gyümölcsszeletkék

(apró); gyümölcs alapú snackek; valamennyi fent említett, a 29. osztályba tartozó áru mélyhűtött ill. tartósított,

 csírátlanított, homogenizált vagy kész formában is.

 30    Kávé, kávé tejjel, kapucsínók, eszpresszókávé, koffeinmentes kávék, kávét tartalmazó egyéb italok,

pótkávé, cikória, kávéesszenciák, kávéaromák, kávé, pörköletlen; instant kávé, oldható; kávé alapú italok,

kávépatronok, szemes kávék, a fent nevezett áruk már elkészítve is; tea, elsősorban instant tea, jeges tea, nem

gyógyászati fűszernövény teák, tea alapú italok, fent nevezett termékek már elkészítve is; kakaó, kakaóitalok,

kakaó tartalmú italporok, kakaó keverékek, csokoládé italok, fent nevezett termékek már elkészítve is; cukor,

szőlőcukor étkezési célra; rizs, rizses snack; tápióka, szágó; csokoládé, csokoládétermékek, marcipán (nyers

massza formájában is), nugát, marcipán- és nugátkészítmények, desszert szeletek, mályvacukor, pillecukor,

tejkaramella; szendvicskrémek, csokoládé-, nugátkrémek, főleg a következők alkalmazásával: cukor, kakaó,

nugát, tej és/vagy zsírok hozzáadásával; cukorkaáruk, tartós nyalókák, rágógumi, nem gyógyászati használatra,

pasztillák, édességek, elsősorban zselés gyümölcsök, édesgyökér, pralinék, töltött is; édesgyökér nyalókák;

bonbonok, karamellás, kakaós, borsmentás, gyümölcsös, jégkrémek, gumicukros, tejszínes bonbonok; rágógumi;

aprósütemény, elsősorban mogyorós teasütemény, fondant (cukrászáru), mandulás aprósütemény; menta

cukrászati használatra; lisztek és gabonakészítmények, elsősorban étkezési fehérliszt, burgonyaliszt;

kétszersültek; darált kukorica (főzéshez); pékáruk, kenyér (savanyítatlan is), zsemle (feltéttel is), bagett (feltéttel

is), bagel (feltéttel is), croissant, kifli, kenyérlángos, perec, roppanós kenyerek; pizzák, szendvicsek; tabulé (arab

saláta); finom péksütemények és cukrászsütemények, briós, pástétomok, piskóták, sütemények, torták,

mézeskalács sütemények, muffinok, brownie-k, fánkok, habcsókok; kekszek, elsősorban vajas kekszek, krékerek

(a nevezett termékek tészta formájában is); tortakeverékek, süteménytészták, tortaderkorációk (ehető) étkezési

ragasztók; zabpehely, kukoricapehely (cornflakes), gabona snackek, pattogatott kukorica; hántolt gabona, rizs,

búza, zab, árpa, dara, kuszkusz, rozs, köles, szezám, kukorica és hajdina, az előbbi termékek keverék és más

készítmények és feldolgozások formájában is, búzacsíra, kukoricaliszt, árpagyöngy,- liszt, -dara, müzli és

müzliszelet (lényegében gabonapehelyből), malomipari termékek, árpagyöngy; snack ételek (gabona alapú-);

panírliszt; halva (édességféle); gabonakészítmények; maláta emberi fogyasztásra, malátakivonat táplákozási

célokra, malátacukor; lisztből készült tészták, elsősorban tészta, göngyölt, spagetti, makaróni, metélt tészta, nudli,

galuska, ravioli, lasagnék, pizza alapok, elkészített pizzák, quiche (tésztában sült sós sodó); főleg tésztafélékből

álló desszertek; kovász; főleg tésztából vagy rizsből készült száraz és szószos készételek; tavaszi tekercsek, szusi;

kapribogyók; sós sütemények, krékerek, gabonachipsek és egyéb rágcsálnivalók; taco, nachos, tortilla;

liszttartalmú ételek, palacsinták (crepes), ostyák, zselés, édességek, tejbegríz tkezési használatra; kandiscukor

étkezési célokra, karamellák; pudingok, tejsodó (a fent említett áruk instant keverékek formájában is); dara

étkezési célokra, elsősorban zabdara; készkeverékek, késztorták, -süteménykeverékek; szójaliszt; pástétomok,

máj-, baromfi-, vadhús-, hús-, hal-, zöldségpástétomok (az említett termékek tésztabundában is); pecsenye- és

húslé, hússzósz; gombócok; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteresszenciákat és az esszenciaolajokat;

méhpempő emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra); glükóz étkezési célokra (nem gyógyászati használatra);

étkezési gluten; étkezési keményítő, keményítő táplálkozási felhasználáshoz, burgonyaliszt; fagylalt, különösen

szorbet, jégkrém, joghurt-fagylalt, jégkrémes italok, -sütemények, -keverékek, jégnyalóka, fagylaltpor; méz,

propolisz; szirup, melasz, juharszirup; cukorbevonat; élesztő, sütőpor, étkezési nátron; só, konyhasó, tartósító só

élelmiszerekhez, zellersó; húspuhító szerek háztartási használatra, kötőanyag konyhai használatra, elsősorban

kolbászfélékhez, fagylaltokhoz; élesztő élelmiszerekhez; ecet, sörecet; mustár, mártások (ízesítőszerek),

paradicsommártás, gyümölcsös szószok, ketchup, salátaöntetek, mártások, marinádok; majonéz; fűszerek,
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elsősorban fahéj, curry, vanília, sáfrány, kurkuma, gyömbér, ánizs (szemek), csillagánizs, szegfűszeg, szegfűbors,

borsszemek, feketekömény, bors, fűszerkeverékek, elsősorban algák (ízesítő), chow-chow (ízesítő), csatni

(ízesítők), szójabab pástétom (ízesítők), fűszerek, ízesítők (fűszer); szerecsendió, édesítőszer (természetes);

konyhai fűszernövények, torma; aromaanyagok (növényi), sütőaromák, italokhoz és süteményekhez, a nevezett

aromaanyagok illóolajok, gyümölcsfélékből előállított aromaanyagok kivételével; pezsgőbor keverék; jég;

csokoládéba mártott gyümölcsök és zöldségek; csokoládéval bevont gyümölcsök, gyümölcsgerezdek;

gyümölcsszószok; készítmények glükózból tejszínpótlóként történő alkalmazásra; szójaszósz; valamennyi fent

 említett, a 30. osztályba tartozó áru mélyhűtött, ill. tartósított, csírátlanított, homogenizált vagy kész formában is.

 31    Más osztályhoz nem tartozó mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint magok; élő állatok,

élő hal, szárnyas, sertés, élő puha- és kagylós állatok, kagyló, homár, languszta, rákfélék, tengeri uborka, osztriga;

halikra; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához; gyümölcsök, bogyós gyümölcsök, almák, dinnyék,

déligyümölcsök, szőlő; cefre; hüvelyesek; kókuszdió, kókuszdió héj, kopra, kóladió; friss zöldségek, burgonya,

hagyma, répa, póréhagyma, rebarbara, kukorica, szelídgesztenye, friss olíva, babok, lencse, borsó, uborka, tök;

növényi magvak, fűmagok, gyümölcsmagok; diófélék, elsősorban mandulák, földimogyorók, kóladió, mogyoró,

napraforgómagok; friss gombák; szarvasgomba, friss; gomba micélium; saláta, elsősorban fejes saláta, madárbegy

saláta, endívia saláta; fűszernövények (friss), alga emberi vagy állati fogyasztásra; gyökérzöldségek (táplálék);

cukornád; tojások keltetéshez (megtermékenyített); vetőmagok, élő növények és virágok, elsősorban fák, cserjék,

csírák, szőlőtőkék, csalán, korpa (gabona), szegfűbors; koszorúk természetes virágokból, karácsonyfák;

virághagymák, virágmagok, virágpalánták; szárított virágok díszítésre, szárított növények díszítésre, szárított

növények; gyep (élő); (természetes) tőzeg; növényi termékek és növényi alkotóelemek, elsősorban fakéreg,

fatörzsek, nyers fa, kérges fa, faforgács, parafa, mulcs, pálmalevelek, fenyőtobozok; árpa, magvak (gabona); zab,

széna, komló, komlótoboz, rozsmag, búza, tőkesúlyok; szentjánoskenyér, maláta; kakaóbab, nyers; lenmagok

(nyers); lőre, csiger (a borgyártásnál visszamaradt anyagok); tápanyagok állatok számára, korpadara, rizsliszt,

algarobilla cserzéshez, szalma (takarmány), takarmánylisztek állatoknak, földimogyoróból készült

takarmánypogácsa, magvak állati fogyasztásra, mész állati takarmányhoz, erősítő takarmány állatoknak,

kutyaeledelek (kekszfélék), élesztő állatok számára, korpadara, rágócsontok állatoknak, darakeverékek

haszonállatok hizlalására, italok házikedvencek részére, madáreledelek, macskaeledelek; fehérje állati

fogyasztásra, szeszfőzdei hulladék termékek állateledelekhez; takarmányadalékok nem gyógyászati használatra;

ehető tárgyak állatok általi rágcsálásra, ehető csontok és rudacskák állatok számára, tintahal pikkelye; ízesített

 homok háziállatoknak (alom).

 32    Sörök, elsősorban ale sörök, alkoholmentes sörök, búzasörök, pils sörök, Kölsch sör, Altbier sörök, világos

sörök, testes stout sörök, gyömbérsör; sörcefre; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok,

mézes italok, ízesített vizek, aperitifs (alkoholmentes), alkoholmentes koktélok, alkoholmentes borok, limonádék,

energia-italok, izotóniás italok, mogyorótej, kwass, malátasör, szárcsagyökér, szódavíz, szódavizek, asztali vizek,

lítiumos vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, mogyorótej, gyümölcsnektárok, zöldséglevek, turmixok

(italok), mandulatejek, sörbetek (alkoholmentes), mustok, fagyasztott gyümölcsitalok; szörpök és egyéb

italkészítéshez használt készítmények, elsősorban pezsgőporok és -tabletták italokhoz, koncentrátumok

gyümölcslevek és -italok előállításához, szénsavas vizek előállítására szolgáló termékek, eszenciák

italkészítéshez, gyümölcskivonatok, komlókivonat sörkészítéshez, limonádészörpök, malátacefre, mandulatej

(szörp), készítmények likőrök készítéséhez, malátatartalmú készítmények italok készítéséhez; kevert italok friss

 és/vagy fagyasztott gyümölcsökkel.

 33    Alkoholtartalmú italok, kivéve sör, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholtartalmú tejes italok, alkoholos

esszenciák, alkoholos kivonatok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, ánizslikőr, anisette, aperitifek, almabor,

aquavit, arak (rizspálinka), körtebor (brandyk), curacao, emésztést serkentő italok, whisky, vodka, gin,

cseresznyepálinka, gabonapálinka, likőrök, gyomorkeserű (bitter) italok, mézsör, gyümölcspálinkák, mentalikőr,

rizspálinka, rum, szaké, brandy, borpárlat, alkoholszegény szeszesitalok, szeszes italok, habzóbor, pezsgő,

szőlőből készült habzóborok, borok, lőre, csiger, megerősített borok, brandy, vermut (fűszerezett) borok, snapsz,
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gyümölcsborok, rizsborok, csökkentett alkoholtartalmú borok; szeszesital és bor alapú gyomorkeserűk és

 koktélok; égetett szeszesitalok.

 ( 210 ) M 14 03043

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  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).

 ( 210 ) M 14 03087

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Szabó Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalavári György, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KÖRÖMISKOLA

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

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 14 03140

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)

 ( 541 ) Egri Újévi Koncert

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 14 03199

 ( 220 ) 2014.10.21.

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

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

 ( 541 ) Győr Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03200

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  KPSVR 2002 Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Kaposvár Plaza

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03201

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Miskolc 2002 Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Miskolc Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03202

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Szeged Plaza Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Szeged Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03203

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Szolnok Plaza Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Szolnok Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03204

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Zalaegerszeg Plaza Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Zala Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03400

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó pálinkák.

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

 szervezése.

 ( 210 ) M 14 03480

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  Atlantisz-M Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kristó Melinda, Kristó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, magazinok.

  38    Internetes folyóirat, internetes szolgáltatás.

  41    Plakátok kiadása.

 ( 210 ) M 14 03483

 ( 220 ) 2014.11.18.

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

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPARTAN FIGHTER

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03668

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

 aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.

 ( 210 ) M 14 03725

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Budapest

 ( 541 ) The best tool for you!

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03750

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  WELL-NASS Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáspár Gabriella, Budapest

 ( 541 ) Well-Nass

 ( 511 )   30    Puffasztott gabonakészítmények, natúr vagy ízesített.

 ( 210 ) M 14 03757

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás ételek, ételek cukorbetegek részére.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  39    Étel házhoz szállítása.

  43    Partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

 ( 210 ) M 14 03791

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

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

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.

 35    Reklámozás; kereskedelmi szolgáltatások alacsony kalóriatartalmú kenyerek, péksütemények és

 cukrászsütemények tekintetében.

 ( 210 ) M 14 03797

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Windhager Anna Katalin, Kápolnásnyék

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 03862

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Vámos Erika, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Farkas Éva, Budapest

 ( 541 ) T-KÓD

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő; egészségügyi készítmények; diétás élelmiszerek.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03908

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; papír- és kartondobozok; papír asztaldíszek;

blokkok [papíráruk]; ívek [papíráruk]; papírtömbös táblák; eldobható papírtermékek; nyomtatott papír feliratok;

papír címerképek, feliratok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült reklámtáblák; papír feliratok,

zászlók; papírból készült zászlók; papírból készült poszterek; ünnepi papír dekorációk [partikra]; papír azonosító

táblák, címkék; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; öntapadós

címkék, matricák [papíripari]; matricák [lehúzóképek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; kártyák;

oktató kártyák; képes kártyák; naplók, jegyzőkönyvek; naplók, naptárak; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók;

jegyzetpapír; jegyzettömbök; jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; jegyzet táblák; noteszek, zsebkönyvek [papíripari
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cikkek]; noteszok; oktatási felszerelések; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek vagy irodai

 cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével.

 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.

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

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

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 00046

 ( 220 ) 2015.01.13.

 ( 731 )  Parrott Márk Ananda, Szeged (HU)

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

 ( 541 ) Őszintea - Frissítően őszinte

 ( 511 )  30    Filteres teák; mesterséges tea; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok; teák [nem

 gyógyhatású]; teakeverékek; teapótlók.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szénsavas italok.

 ( 210 ) M 15 00078

 ( 220 ) 2015.01.15.

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

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

 ( 541 ) regiojatekweb.hu

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00079

 ( 220 ) 2015.01.15.

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

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

 ( 541 ) regiojatekaruhaz.hu

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00080

 ( 220 ) 2015.01.15.

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

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

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00109

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) PÁLINKA PATIKA

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 15 00117

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Patent Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Patent Csoport

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a

nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,

bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,

iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és

tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és

működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk

szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési

szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,

hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni

riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és

légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és

jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;

épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;

valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb

üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;

bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek

fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új

 épület elkülönülten végzett első takarítása.
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 45    Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai

járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb

szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági

riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,

poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,

pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,

távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását

repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi

berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;

magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység

 minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

 ( 210 ) M 15 00118

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Patent Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) SECURITY PATENT

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a

nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,

bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,

iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és

tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és

működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk

szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési

szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,

hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni

riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és

légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és

jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;

épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;

valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb

üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;

bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek

fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új

 épület elkülönülten végzett első takarítása.

 45    Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai

járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb

szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági

riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,
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poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,

pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,

távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását

repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi

berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;

magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység

 minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

 ( 210 ) M 15 00120

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Patent Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a

nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,

bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,

iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és

tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és

működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk

szolgáltatása; PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos

szolgáltatás, valamint az építési területen levő szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-, fűtésszerelés; az építési

szolgáltatások kisegítő szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezetékek,

hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni

riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és

légvezeték, tűzjelző, villámhárító; mindezek javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és

jelzőrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre;

épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;

valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb

üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás;

bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek

fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új

 épület elkülönülten végzett első takarítása.

 45    Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott biztonsági tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenység, őrző-védő szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai

járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb

szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés elleni és biztonsági

riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, éjjeli őrszolgálat,

poggyászvizsgálat biztonsági okokból, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, üzemek biztonsági felügyelete,
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pénz- és értékkíséret, vagyonvédelmi szolgáltatás, vagyonvédelem, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem,

távfelügyelet; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását

repülőterületeken, őrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi

berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása;

magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi

tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység

 minősítése, az ipari, a lakás- vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

 ( 210 ) M 15 00123

 ( 220 ) 2015.01.19.

 ( 731 )  Ankucza Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) Balance System Product Family

 ( 511 ) 1    Talajkondicionáló vegyi termékek, növények növekedését szabályozó készítmények, mezőgazdasági vegyi

 termékek.

 ( 210 ) M 15 00166

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Bári Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Benedek, Kecskemét

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00214

 ( 220 ) 2015.01.26.

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

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

 ( 541 ) eVISION

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00215

 ( 220 ) 2015.01.26.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00218

 ( 220 ) 2015.01.26.

 ( 731 )  TOP HÁROM Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Poncsák Gergő,Dr. Poncsák Gergő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00220

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Profident Fogászati Centrum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Fogászat, fogtechnika, szájsebészet, fogszabályozás, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum és

 ezekkel kapcsolatos szolgáltatások ebben az osztályban.

 ( 210 ) M 15 00221

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Intermap Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Nikl István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; térinformatikai szoftverek; mérőműszerek; geodéziai- és lakossági felhasználású terepi

 adatrögzítő szoftverek és műszerek; digitális video és képfeldolgozó szoftverek.

 ( 210 ) M 15 00226

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej

 és tejtermékek.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 00228

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Steelvent 2000 Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Czél István, Czél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00262

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  Kiss László, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok.

 ( 210 ) M 15 00287

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  ADU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
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( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00293

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  Sandlander Invest Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Jutasi György ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újság.

 ( 210 ) M 15 00294

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  Szent Szív Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Sophianum

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

 41    Akadémiák (oktatás), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, iskolai szolgáltatások,

kollégiumok, internátusok, könyvtári kölcsönzés, kultúrális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási

tárgyú információk, szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása, szemináriumok rendezése és vezetése,

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, vallásoktatás.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez

 termek kölcsönzése, vendéglátóipar, ideiglenes szállások.

 ( 210 ) M 15 00300

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  Melan'Goo Kft., Sopron (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Gomba (ételként); gyümölcssaláták; halból készített ételek; hentesáruk; hús (ételként); tejtermékek; olajok

 étkezési célra; tojások (ételként); zöldség saláták; zöldségek, főtt.

 30    Liszttartalmú ételek; pizzák; snack ételek; saláta öntetek; szendvicsek; taco; tésztában sült pástétom;
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 tésztafélék (kelt tészták).

  43    Vendéglátóipar; gyorséttermek.

 ( 210 ) M 15 00314

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00315

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00316

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00323

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  Imrei Zsuzsanna, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  39    Idegenvezetési szolgáltatások, látogatások tervezése turistáknak, kalauzolás ismeretlen helyen, városnézés

 és kirándulások szervezése, utasszállítás autóbusszal, utazási irodai szolgáltatások.

  41    Audioberendezések kölcsönzése, szórólapok megjelentetése.

 ( 210 ) M 15 00327

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bene Tamás, Debrecen

 ( 541 ) cetox

 ( 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 jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűren szerinti jegyzékébe tartozó

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00328

 ( 220 ) 2015.02.05.

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

 (HU)

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

 ( 541 ) DO-Q-MENT, az önfenntartó zöld iroda

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00330

 ( 220 ) 2015.02.06.

 ( 731 )  Magyar Szörf Akadémia Sport Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00332

 ( 220 ) 2015.02.06.

 ( 731 )  A1 Kárpitos Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak; bútorok; díványok, kerevetek; fotelek, kar(os)székek; kanapék; karosszékek, sezlonok; pamlagok;

 ruganyos matracok ágyba, fotelbe; zsámolyok.

 37    Bútor átalakítás; bútorfelújítás; bútorjavítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; bútorok

 restaurálása; kárpit csere; kárpitjavítás; kárpitozás javítása; kárpitozás; kárpittisztítás.

 ( 210 ) M 15 00335

 ( 220 ) 2015.02.06.

 ( 731 )  Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Plüderhausen (DE)

 ( 740 )  dr. Hetényi Kinga, Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PULSSCHLAG

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

  35    Ruházati cikkekhez, cipőkhöz, kalapáruhoz kötődő kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00340

 ( 220 ) 2015.02.09.

 ( 731 )  Nagykerem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár Alexandra, Zalaszentgrót

  

( 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).

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00342

 ( 220 ) 2015.02.09.

 ( 731 )  Dextra Asia Co., Ltd., Pathumwan District, Bangkok (TH)

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

 ( 541 ) BARTEC

 ( 511 ) 6    Fémből készült kapcsolószerkezetek épületekhez, kovácsolt építészeti anyagok, fémkarmantyúk/köpenyek,

összekötőelemek betonkonstrukciók acél megerősítő szerkezetéhez, menetes orsók, menetes összekötő elemek,

menetes fémtermékek, összekötő elemek vasbeton rudak összekapcsolásához, mechanikai csatlakozó elemek,

 fejjel rendelkező betonerősítő rudak és fejes/felső horgonyok.

 ( 210 ) M 15 00344

 ( 220 ) 2015.02.09.

 ( 731 )  ASIAFOOD Korlátolt Felelősségű Társaság, Verpelét (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Fagyasztott ételek; húsok; halak; baromfi és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök

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

élelmiszerzsír; vaj; húsok; sózott hús; rákfélék, keménytestű, nem élő; hal- vagy húskonzervek; sajtok; főként

tejet tartalmazó tejes italok; marhahús, disznóhús, csirkehús, kagylófalatok; burritók; funkó; hal vagy szusi alapú

előkészített vagy főtt fogások; halfilé; sashimi; aprósütemények; cukrászsütemények; tengeri étel, gyümölcs,

zöldség vagy hal alapú fogások; húskivonatok; vaj; zöldség alapú saláták; tofu; nem élő kagylók; nem élő

garnélarákok; szója; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; hal vagy szusi alapú

 fogások, mindezen termékek frissen, fagyasztva, konzerválva, szárítva, dehidratálva árusítva.

 30    Kávé; tea; kakaó és pótkávék; rizs; ragadós rizs; rizs lótuszlevélben; hántolt rizs; rizs alapú rágcsálnivalók;

tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok

és jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég;

kókuszos desszertek; briós; garnélarák gombócok; pekingi ravioli; gabonafélékből előállított készítmények;

tészták; metélttészták; cérnametélt; metélttészta-alapú készételek; tészta-alapú készételek; kínai töltött gombócok

[gyoza, főtt]; kínai gőzölt gombócok [shumai, főtt]; szusi, maki, szamószák, garnélarák táskák, szójaszósz;

szendvicsek; pizzák; palacsinták; süteménytészta; kétszersültek; kandiscukor; csokoládé; kávé, kakaó, csokoládé

vagy tea alapú italok; salátaöntetek, mindezen termékek frissen, fagyasztva, konzerválva, szárítva, dehidratálva

 árusítva.

 43    Szolgáltatások étel és ital biztosítása érdekében ázsiai stílusban; étel és ital ellátás ázsiai stílusban;

kávéházak ázsiai stílusban; bár szolgáltatások ázsiai stílusban; snack bárok ázsiai stílusban; önkiszolgáló éttermek

 ázsiai stílusban.

 ( 210 ) M 15 00349

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Albumok; almanachok; bélyegzők [pecsétek]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy

kartonból; folyóiratok; dossziék [papíráruk]; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; írószerek; jegyek;

katalógusok; kártyák; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;

könyvkötések; könyvjelzők; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; litografált műtárgyak; litográfiák;

magazinok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével; revük [időszaki lapok]; naptárak; noteszok; nyomtatott

 publikációk; nyomtatványok; papíráruk; poszterek; prospektusok; szórólapok; újságok.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása

(filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás];

hangfelvételek kölcsönzése; iskolai szolgáltatások [képzés]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése

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

nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); levéltári kutatások és

 szolgáltatások.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység, műszaki

 tervtanulmányok készítése; tudományos kutatás; filozófiai-, és történeti kutatás; társadalomtudományi fejlesztés.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; genealógiai kutatás; jogi kutatás; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 15 00350

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  VEGATESZT & DRAGONSPORT Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Allergiakezelés; allergiával kapcsolatos tanácsadás; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegfigyelés;

betegségek diagnózisának felállítása; bioritmussal kapcsolatos tanácsadás; bőrápolási szolgáltatások; diéták

tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség

felmérés; egészségügyi szűrés; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; egyéni orvosi vizsgálatok;

fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; immunológiával kapcsolatos

tanácsadás; lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi

 vizsgálatok, analízisek; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; természetgyógyászati vizsgálatok.

 ( 210 ) M 15 00352

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  Leisure Master Kft., Magyargencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése;

 sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz].

 ( 210 ) M 15 00356

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  AJW-altius Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  9    Vezetők, elektromos.

  12    Összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek.

  17    Rugalmas csövek, nem fémből.

 ( 210 ) M 15 00420

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) nap aranya

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 15 00424

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  VICKI CRISTINA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomcsányi Tamás, dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VICKY CRISTINA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00430

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  Dobrády Ákos, Budapest (HU)

 Dobrády Zsolt Attila, Tahitótfalu (HU)

 ( 541 ) KICSI GESZTENYE KLUB

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok.

  35    Ajándéktárgyak forgalmazása, hang- és képhordozók forgalmazása, marketing.

  39    Napilapok terjesztése.

 41    Rendezvények-, kulturális és szórakoztató események, filmszínházi előadások, filmgyártás, klub

 szolgáltatás, színházi előadások.

 ( 210 ) M 15 00433

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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 ( 210 ) M 15 00450

 ( 220 ) 2015.02.17.

 ( 731 )  Nagy-György Gábor, Pécs (HU)

  

( 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 antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványvíz-sók; asztma elleni tea; búzacsíra étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő

enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati

használatra; fogyasztó pirulák; fürdősók; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;

gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;

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

herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kazein

étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; napfény okozta leégés elleni

kenőcsök; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz

étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; termálvizek;

vitaminkészítmények; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; alginát

étrend-kiegészítők; barnító pirulák; bébiételek; bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok nem személyes

vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; égési sérülések kezelésére szolgáló

 készítimények; füstölőrudak.

 28    Álló edzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; sípcsontvédők

 [sportcikkek]; súlyzók; súlyzók; térdvédők [sportcikkek] testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok.

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

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

stadionak bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői

szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú

információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 videofilmezés.

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

és állatok részére alkoholbetegek elvonó kezelése; állatgyógyászati szolgáltatások állatkozmetika; állatok ápolása;

állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások;

betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi
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tanácsadás; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés;

gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek

elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi

szolgáltatások közfürdők; higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűr

szolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;

pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szo1gáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok;

szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 törökfürdők.

 ( 210 ) M 15 00451

 ( 220 ) 2015.02.17.

 ( 731 )  Nagy-György Gábor, Pécs (HU)

 ( 541 ) RELIVEFIT

 ( 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 antioxidáns pirulák; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványvíz-sók; asztma elleni tea; búzacsíra étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő

enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati

használatra; fogyasztó pirulák; fürdősók; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;

gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres infúziók;

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

herbateák gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

idegerősítő szerek; iszap fürdőkhöz; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kazein

étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; napfény okozta leégés elleni

kenőcsök; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz

étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; termálvizek;

vitaminkészítmények; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; alginát

étrend-kiegészítők; barnító pirulák; bébiételek; bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok nem személyes

vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; égési sérülések kezelésére szolgáló

 készítimények; füstölőrudak.

 28    Álló edzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; sípcsontvédők

 [sportcikkek]; súlyzók; súlyzók; térdvédők [sportcikkek] testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok.

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

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

stadionak bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői

szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú

információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
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 videofilmezés.

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

és állatok részére alkoholbetegek elvonó kezelése; állatgyógyászati szolgáltatások állatkozmetika; állatok ápolása;

állattenyésztés; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások;

betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés;

gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek

elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi

szolgáltatások közfürdők; higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikűr

szolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;

pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szo1gáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok;

szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 törökfürdők.

 ( 210 ) M 15 00453

 ( 220 ) 2015.02.17.

 ( 731 )  PhysioVit Rehab Akadémia Kft., Pásztó (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) PHYFO

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00468

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Gönczi József, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) PANCSOKI

 ( 511 )   30    Cukor, csokoládé, kakaó.

  31    Friss gyümölcsök.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 00473

 ( 220 ) 2015.02.19.

 ( 731 )  Vercsik Norbert, Isaszeg (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek, lisztkeverékek és más gabonakészítmények; félkész és kész kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény, búzacsíra emberi fogyasztásra, kenyér, pizzák, sütemények,

süteményekhez való tészta, süteménypor, süteménytészta, szendvicsek, tésztafélék, zsemlék; kenyerek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1252



 péksütemények, tésztafélék mélyhűtött formában.

 35    Reklámozás; pékáruk kereskedelmi ügyletei, mozgóboltból történő eladása, online értékesítése,

kereskedelmi adminisztráció; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

 terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 15 00475

 ( 220 ) 2015.02.19.

 ( 731 )  Trial Média Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Televíziós reklámozás, hirdetési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; online reklám; áruk kereskedelmi

 célú bemutatása kommunikációs médiában, reklámfilmek előállítása, kereskedelmi ügyletek.

  38    Műsorszórás interneten vagy televízión keresztül, televíziós képújság sugárzás.

 41    Szórakoztató, kulturális, sport vagy nevelési célú műsorok, televízió programok készítése, videofilmezés,

online (nem letölthető) videók biztosítása, élő előadások bemutatása, televíziós szórakoztatás, show-műsorok,

 fotóriportok készítése, riporteri szolgáltatások, filmek feliratozása, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket.

 ( 210 ) M 15 00477

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  Il Contatto Kft. 100%, TOLNA (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00479

 ( 220 ) 2015.02.19.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) TV2 Gold

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00484

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Minusplus Generáltervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hetzmann Albert, Hertzmann Ügyvédi Iroda, 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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00488

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Berecz Gábor, Kaposvár (HU)

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00513

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Unioffice Rendszerház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SmartEvents

 ( 511 )  9    Számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 42    Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; hosting
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szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; kutatás és fejlesztés mások

 részére.

 ( 210 ) M 15 00518

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Zsiráf Építőanyagok Korlátolt Felelősségű Társaság, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Litresits András, Litresits Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

fém tömegcikkek; építőanyagok fémből; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz;

erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez; erősítő, merevítőanyagok fémből, épületekhez; falburkolatok

fémből; fémajtók; fém ajtókeretek; fémáruk (kisméretűek); fém burkolólemezek; fémcsavarok; fémcsövek; fémek

nyers vagy félig megmunkált állapotban; fémépítmények; sasszegek fémből; szegecsek, fémből; tűzálló

 építőanyagok fémből; válaszfalak fémből; vasáruk; vashuzal; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban.

 17    Hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok; kőgyapot (szigetelőanyag); nedvesség elleni szigetelőanyagok

épületekhez; salakgyapot (szigetelőanyag); szigetelőanyagok; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez;

szigetelőanyagok kábelekhez; szigetelőanyagok nyílászárókhoz; szigetelő fémfóliák; szigetelő festékek;

szigetelők; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelőnemez; szigetelő olajok; szigetelőpapír, kátránypapír;

szigetelőszalagok; szigetelő szövetek; szigetelőtapaszok; szigetelő tűzálló anyagok; szintetikus gumi; tömítések,

szigetelések; tömítőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; tömítőkitt; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból

készült szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célra;sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

 szigetelőanyagok.

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

 készült hordozható szerkezetek.

 ( 210 ) M 15 00519

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Csepregi Szabolcs 50%, Budapest (HU)

 Erdélyi Tamás 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) hardbodyhang

 ( 511 )   28    Eszközök testgyakorláshoz; bútorok (pad); tornafelszerelések.

 ( 210 ) M 15 00522

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  LDSZ Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EVERLINK

 ( 511 ) 9    Beléptető rendszer berendezései; munkaidő nyilvántartó rendszer berendezései; fizető parkoló rendszer

 berendezései.

 35    Beléptető rendszer és program értékesítése; munkaidő nyilvántartó rendszer és program értékesítése;

 fizetőparkoló rendszer és program értékesítése.

 37    Beléptető rendszer és program telepítése, szervízelése; munkaidő nyilvántartó rendszer és program

 telepítése, szervízelése; fizetőparkoló rendszer és program telepítése, szervízelése.

 ( 210 ) M 15 00549

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  Malcsiner Maximilian Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00550

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  Datapac s.r.o. 100%, Svaty Jur (SK)

 ( 300 )  23-2015 2015.01.09. SK

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás,Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POSYBE

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, számítógépes program, számítógépes szoftveralkalmazás, számítógépes operációs

 program.

 ( 210 ) M 15 00551

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  BS-FLON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Tabi Mária Zsuzsanna ügyvéd, Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 15 00553

 ( 220 ) 2014.08.25.

 ( 731 )  Steinhoff Service GmbH, Westerstede (DE)

 ( 740 )  BRANDI RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Detmold

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

  35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 00554

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Tóth Boglárka, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Fémek megmunkálása, fémek bevonása, ékszerek készítése.

 ( 210 ) M 15 00584

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Kiss Zsolt Tamás, Miskolc (HU)

 ( 541 ) WU TANG

 ( 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 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00597

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00599

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00662

 ( 220 ) 2015.03.04.

 ( 731 )  MOMENTI HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok, lakás világítási lámpatestek; elektromos ventillátorok személyes használatra; elszívóernyők,

konyhai; fagyasztók; forróvíztartályok elektromos; főzőedények - kávéfőzők, főzőberendezések; főzőlapok;

fürdővíz melegítők; fűtőberendezések; gyorsfőző - elektromos; gyümölcspörkölő gépek; kávé, kakaóbab

pörkölők; hajsütők; hajszárítók; háztartási hűtőkészülékek és berendezések; hűtőgépek és készülékek;

hűtőszekrények; italhűtő berendezések; jégkészítő gépek; kávéfőzők elektromos; kávéfőző gépek elektromos;

kávépörkölő készülékek; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kézszárító készülékek

mosdókhoz; klímaberendezések; lámpák világításra; LED - diódás világító berendezések; légszárító készülékek;

melegvizes fűtőberendezések; merülőforralók; mikrohullámú sütők; pörkölő gépek; szárítókészülékek -
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 kézszárítók; ventilátorok; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszűrő berendezések.

 30    Cikória; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládé mousse-ok; csokoládés tej; fűszerek;

fűszerkeverékek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital; kávé; kávé alapú italok; kávé aromák; kávé,

 pörköletlen; kávé tejszínnel; pótkávé; tea; tea alapú italok.

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

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

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

fogyasztói tanácsadás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

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

engedélyeztetésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti

segítségnyújtás; PPC hirdetés; piackutatás; reklámozás; telemarketing szolgáltatás; Tv reklámozás; üzleti

 tájékoztatás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 15 00677

 ( 220 ) 2015.03.09.

 ( 731 )  Baki Róbert András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  ( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Hangszerek készítése.

 ( 210 ) M 15 00681

 ( 220 ) 2015.03.09.

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

 ( 740 )  dr. Németh László, Budapest

 ( 541 ) Mester

 ( 511 )   19    Építőanyagok, kötőanyagok, cementek.

 ( 210 ) M 15 00687

 ( 220 ) 2015.03.09.

 ( 731 )  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Henn Péter, Szentendre

  

( 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).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00689

 ( 220 ) 2015.03.09.

 ( 731 )  ETALONSPORT Sportóvodák, Sportiskolák, Sportegyesületek Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár Ferenc István, 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00694

 ( 220 ) 2015.03.10.

 ( 731 )  Szohr Boglárka, Szada (HU)

 ( 541 ) TIX

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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).

 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).
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 ( 210 ) M 15 00699

 ( 220 ) 2015.03.10.

 ( 731 )  Molnár Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; krémek; maszkok; peelingek; testápoló; sampon; szappan; hajbalzsam; szájápoló;

 gyógynövény alapú készítmények; sminkek.

  35    Kozmetikumok forgalmazása.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; testápolás.

 ( 210 ) M 15 00709

 ( 220 ) 2015.03.11.

 ( 731 )  Gubacsi Andrea, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

 kivételével); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00719

 ( 220 ) 2015.03.11.

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

 ( 740 )  Papp László, Kaposvár

 ( 541 ) MAXOLEN

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

  35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Autómosás.

 ( 210 ) M 15 00720

 ( 220 ) 2015.03.12.

 ( 731 )  Dr. Hegedűs Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rock 'n' Rolla

 ( 511 ) 3    Szappanok, tusfürdők, samponok, hajbalzsamok, hajspray, hajfestékek; illatszerek, kozmetikai cikkek,

dezodorok [személyes használatra], kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai krémek, napvédő készítmények

[kozmetikumok], sminktermékek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, ajakrúzsok, körömlakkok, műkörmök,

 műszempillák; fogkrémek; tisztítószerek.

 14    Ékszerek, ékszertokok; érmék; órák, karórák, ébresztőórák, óraszíjak; jelvények nemesfémből; apró

 díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; szobrocskák, nippek nemesfémből.

 18    Táskák, utazótáskák, bőröndök, kézitáskák, retikülök, aktatáskák, iskolatáskák, bevásárlótáskák,

sporttáskák, strandtáskák, hátizsákok; irattárcák, pénztárcák, névjegytartók, kártyatartók; bőrszíjak; esernyők,

 napernyők; pórázok bőrből, szájkosarak; nyergesáruk, lószerszámok.

 25    Ruházati cikkek; alkalmi ruházat, kosztümök, öltönyök, kabátok, dzsekik, ingek, blúzok, pólók, kötöttáruk,

alsóneműk, női fehémeműk, pizsamák; sportruházat, sportmezek, melegítők, fürdőruhák; bőrruházat; övek
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[ruházat]; cipők, csizmák, bakancsok, papucsok, sportcipők, zoknik, harisnyák; kendők, nyakkendők sálak,

 kesztyűk [ruházat], sapkák, kalapok; jelmezek.

 32    Ásványvizek, szénsavas vizek; üdítőitalok, alkoholmentes italok, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek,

 szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok]; sörök.

 ( 210 ) M 15 00724

 ( 220 ) 2015.03.12.

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

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Paleomedicina

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

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

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

  16    Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

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

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

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

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

ellátás; orvosi tanácsadás; egészségügyi tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00725

 ( 220 ) 2015.03.12.

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

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  16    Könyvek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok.

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

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

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

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

ellátás; orvosi tanácsadás; egészségügyi tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; alternatív orvosi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00728

 ( 220 ) 2015.03.12.

 ( 731 )  Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Sütemények, cukorkák (édességek), bonbonok, nyalókák (cukorkaáruk), étkezési szőlőcukor készítmények,
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 édesítőszerek, csokoládék, csokoládés-, müzli szeletek, cukrászsütemények, kekszek (aprósütemények).

 32    Alkoholmentes üdítőitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények üdítőitalokhoz,

 energiaitalok, italporok.

 ( 210 ) M 15 00735

 ( 220 ) 2015.03.13.

 ( 731 )  Twist & Chips Kft., Budakalász (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú burgonya chipsek; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú rágcsálnivalók;

burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyagombóc; burgonyakrokett; chips [gabonakészítmény]; chips

zöldségekből; chipsek; spirálburgonya; spirálchips; sültburgonya, chips; szója chips; tartósított, szárított és főzött

 gyümölcsök és zöldségek; zöldség chips; zöldségek tartósított; zöldségek, főtt.

 43    Bár (szolgáltatások); büfé kocsi szolgáltatás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; hordozható épületek,

építmények bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; mozgó büfé; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00736

 ( 220 ) 2015.03.13.

 ( 731 )  Sörös István, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Prédl Tamás, Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00737

 ( 220 ) 2015.03.13.

 ( 731 )  Joó Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) Otto motor helyett Joo motor

 ( 511 )  7    Motorok (nem szárazföldi járművekhez), kompresszorok.

  12    Motorok (szárazföldi járművekhez), légszivattyúk.

  42    Új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

 ( 210 ) M 15 00738

 ( 220 ) 2015.03.13.

 ( 731 )  BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00741

 ( 220 ) 2015.03.13.

 ( 731 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00745

 ( 220 ) 2015.03.13.

 ( 731 )  Lakatos Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseszlai János, Budapest
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( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 15 00752

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  JAR-KONTROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gergely, Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek műholdas navigációs készülékek.

  38    Távközlés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; műholdas

 gépjárműkövetés.

 ( 210 ) M 15 00768

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 15 00770

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BE A BEE

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, a sörök kivételével.

 ( 210 ) M 15 00771

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KISS YOUR HONEY

 ( 511 )   33    Mézet tartalmazó alkoholos italok.

 ( 210 ) M 15 00773

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  Bioactive Engineering Kft., Tata (HU)

 ( 541 ) Figler

 ( 511 )   10    Fogászati készülékek és eszközök, kellékek, műfogak, műhidak, csapok műfogakhoz.

  44    Fogászati eszközök, kiegészítők tervezése.

 ( 210 ) M 15 00780

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Závodi Imre, Győr (HU)

 ( 541 ) GLUCOPEEP

 ( 511 )  9    Orvosi mérőműszerek, vércukormérő.

 ( 210 ) M 15 00786

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, táblás csokoládé, bonbon.

 ( 210 ) M 15 00790

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  BudaPay Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
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számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások SaaS); szoftverbérlés;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 15 00797

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Murányi Istvánné 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó borok.

 ( 210 ) M 15 00806

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  INDECOR ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserich Zsolt, dr. Cserich - dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 ) POLIDECOR Termékcsalád

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

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

 ( 210 ) M 15 00807

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  Hotel Cabernet, Villánykövesd (HU)

 ( 740 )  Szvitacs Katalin, Villánykövesd

 ( 541 ) Hotel Cabernet

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00813

 ( 220 ) 2015.03.20.

 ( 731 )  caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Anikó, Dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Olaszországból származó borok.

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 00817

 ( 220 ) 2015.03.20.

 ( 731 )  platán-Bútor Manufaktúra Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőkádak; fürdőkád felszerelések; fürdőszobai szerelvények; kádak ülőfürdőkhöz; mosdókagylók;

 toalettek [WC-k]; vécékagylók; vécéülőkék; zuhanyfülkék.

 19    Alakításra alkalmas fa; faburkolatok; falborítások, nem fémből; falicsempék nem fémből; furnér, lemezelt

 fatábla; válaszfalak nem fémből.

 20    Bútorok, kádak, medencék, nem fémből; mosdóállványok (bútorok); paravánok (bútorok); szabadon álló

 válaszfalak (bútorok); törülköző állványok (bútorok); tükörcsempék; tükrök.

 ( 210 ) M 15 00818

 ( 220 ) 2015.03.20.

 ( 731 )  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lékó László, Lékó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00833

 ( 220 ) 2015.03.23.

 ( 731 )  Jäger András Mihály, Pomáz (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00840

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  Pincési Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) PALMIRA CLASSIC

 ( 511 )   27    Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padozatburkolatok; nem textil falikárpitok.

 ( 210 ) M 15 00841

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  Szalay-Berzeviczy András, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00842

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SLÁGER RÁDIÓ

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00845

 ( 220 ) 2015.03.23.

 ( 731 )  Végh Veronika 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél,Dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

 ( 541 ) LUFIPUFI

 ( 511 )   16    Képek, képregények, könyvecskék, füzetek, könyvek.

  28    Álarcok [játékszerek], játék babák, játékfigurák, játékkártyák, plüss játékszerek, plüssmackók.

 41    Élő előadások bemutatása, könyvkiadás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból,

 szórakoztatás, show-műsorok, zenei produkciók, zene összeállítása, zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 15 00847

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  Prémium Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Darvas Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Prémium Hotel Panoráma**** Az élmény új hulláma

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00848

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  Nautis-Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Darvas Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Vital Hotel Nautis Superior**** ...egy hajónyi élmény
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 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00849

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  PM Resort Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Parrag Melinda, Siófok

 ( 541 ) Hotel Natura

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00850

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  BÍRÓ KERTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 BÍRÓ ZOLTÁN, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

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

szaporítóanyagok, vetőmagok, virág magok, virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok,

 dísznövények.

 35    Kereskedelmi ügyletek folytatása, kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek forgalmazása; szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,

virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények, fűszernövények, cserepes

növények, virágcserepek, növénytálak, virágládák, műanyag edények,műanyag szaporítótálcák, kerti föld, tőzeg,

 termesztőközegek,kertészeti földkeverékek, kertészeti eszközök; termesztő asztalok, fóliasátrak forgalmazása.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, kertészet, tájkertész szolgáltatások, kertészeti

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 15 00852

 ( 220 ) 2015.03.24.

 ( 731 )  Pillantás Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 00879

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 )  m-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Algakivonatok élelmiszerként, alginátok táplálkozási célra, állati velő táplálkozási célra, almapüré, amerikai

mogyoróvaj, angolszalonna, tartósított articsóka, aszalt kókuszdió, tartósított bab, nem élő baromfi, tartósított

borsó, datolya, disznóhús, disznózsír, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott fokhagyma, földimogyoró

elkészítve, tartósított gomba, gyömbérdzsem, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé),

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1269



gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, tartósított hagyma,

halból készített ételek, halenyv, zselatin táplálkozási használatra, halfilé, halikra elkészítve, halkonzervek, halliszt

emberi fogyasztásra, hal mousse-ok, nem élő hal, tartósított hal, hentesáruk, heringek [nem élő], nem élő homár,

hús, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erőleves, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények,

húsleves koncentrátumok, tartósított hús, nem élő kagylók (ehető), nem élő kagylók, kakaóvaj, kandírozott

[cukrozott] gyümölcsök, kaviár, kimcsi [erjesztett zöldségféleség], kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász,

kompótok, nem élő languszták, lazac [nem élő], lecitin étkezési célokra, lekvár, lenmagolaj kulináris célokra,

levesek, leves készítmények, magvak elkészítve, máj, májpástétom, őrölt mandula, mandulatej étkezési célokra,

mazsola, elkészített mogyorók, mogyorótej étkezési célokra, napraforgómag elkészítve, étkezési napraforgóolaj,

tartósított olajbogyó, étkezési olajok, étkezési olívaolaj, nem élő osztriga, pacal, padlizsánkrém, pálmamag olaj

táplálkozási használatra, pálmaolaj táplálkozási használatra, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré,pektin

táplálkozásra, nem élő keménytestű rákfélék, nem élő folyami rákok,rizstej [tejpótló], roston sült tengeri moszat,

savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek (gyümölcs alapú), sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya,

chips, szardínia [nem élő], szárított zöldségek, tartósított szarvasgomba, szezámolaj, tartósított szójabab

táplálkozási használatra, szójatej [tejpótló], tahini [szezámmagkrém], tengeri moszat (roston sült), nem élő apró

tengerirákok, nem élő tengeri-uborka, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal [nem élő], tőzegáfonya

szósz [befőtt], vadhús, virágporkészítmények [élelmiszer], főtt zöldségek, zöldségsaláták, zselatin, étkezési

 zselék, étkezési zsírok.

 30    Algák (fűszer), amerikaimogyorós cukrászsütemények, ánizsmag, babliszt, bors, cikória (pótkávé), curry

(fűszer), csillagánizs, csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládé-bevonatú diófélék, csokoládéból készült

tortadíszek, darált fokhagyma (fűszer), ecet, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökér nyalókák (cukrászáru),

édesítőszerek (természetes), eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat, fahéj(fűszer),

fűszerek, ízesítők, fűszerkeverék, gyömbér (fűszer), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru),húslé, mártás, szaft,

húspástétomok, jég (ehető), természetes vagy mesterséges jég, kakaó, kapribogyók, kávé, konzervált kerti füvek

(ízesítőszer), ketchup (szósz), konyhasó, kurkuma, lenmag emberi fogyasztásra, majonéz, mandulapép, mandulás

cukrászkészítmények, mandulás cukrászsütemény, méhpempő, méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt, nádcukor

szirup, növényi készítmények pótkávéként való használatra, pálmacukor, őrölt paprika (ételízesítő),

paradicsomszósz, pesto (szósz), pótkávé, propolisz, sáfrány (ételízesítő, salátaöntetek, sütésre szolgáló anyagok

élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez, sütőpor, sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra), szegfűszeg (fűszer),

szerecsendió, tápióka, tápiókaliszt, tea, tea alapú italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek,

 tengervíz főzéshez, tésztafélék, vanília (ízesítőszer).

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, alkoholmentes almabor, alkoholmentes aloé vera italok, ásványvizek, ásványvizek (italok),

földimogyorótej (alkoholmentes ital), gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, limonádék, mustok,

paradicsomlevek (italok), szódavíz, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz, vizek (italok),

 zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 15 00885

 ( 220 ) 2015.03.25.

 ( 731 )  GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; számítógépperifériák; számítógépes hardver; interfészek [informatika]; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; személyazonosító kártyák, mágneses; olvasóegységek [informatika];

modemek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];

 számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés; üzleti

könyvvizsgálat; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; adatkutatás számítógép fájlokban

mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; számítógépes nyilvántartások

kezelése; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 36    Elszámolóházak; klíringházak; pénzalapok elektronikus átutalása; bankügyletek; online banki

szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

 ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete.

 38    Elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; digitális fájlok továbbítása; mobiltelefon

[celluláris telefon] összeköttetés; mobiltelefonos kommunikáció; rádiós kommunikáció; modemek kölcsönzése;

számítógép terminálok közötti összeköttetések; közlések üvegszálas hálózatok útján; kommunikáció száloptikás

 hálózatok segítségével.

 41    Könyvkiadás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások

[képzés]; szemináriumok rendezése és vezetése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

 gyakorlati képzés [szemléltetés]; szakmai újraképzés.

 42    Ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

számítógép programozás; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverek, mint szolgáltatások;

számítástechnikai tanácsadás; számítógép szoftver tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; számítógép szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek távfelügyelete;elektronikus

 adattárolás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00891

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  NV-SZÁLKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00893

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Korom László, Mindszent (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend kiegészítők emberek számára; élelmi rostok, fogyasztó pirulák, ásványianyagok és nyomelem

készítmények emberi fogyasztásra; protein étrendkiegészítők, vitaminkészítmények, antioxidáns pirulák,

aminosavak humángyógyászati használatra, éjszakai regenerálódást segítő készítmények; sportolást, edzést segítő

vitamin és ásványi anyag készítmények; laktózmentes termékek gyógyászati célra; rostok és emésztést segítő

 készítmények.

 32    Alkoholmentes italok, alkoholmentes aloé vera italok, izotóniás italok, készítmények italok előállításához;

pasztillák és porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümőlcs vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok, vizek

 [italok], zöldséglevek [italok].

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

célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára;

hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás], információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámozás, telemarketing szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshop

 üzemeltetése.

 ( 210 ) M 15 00897

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Doctor Sleep Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maafi Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakszerelvények, nem fémből; ágyak; ágykeretek; ágyneműk; ágyszerelvények; ajtókilincs; asztallapok;

asztalok; asztalok fémből; bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusznád; beltéri ablaksötétítők

textilből; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból;

faszerkezetek bútorhoz; fejtámaszok; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható párnák, nem gyógyászati

célra; fotelek, kar(os)székek; hálómatracok; hengerpárnák; íróasztal; irodabútor; kádak, medencék nem fémből;

kanapék; kemping hálózsák; kerevetek, pamlag; kis íróasztalok, szekreterek; komódok, fiókos szekrények;

légmatracok nem gyógyászati célra; légpárnák nem gyógyászati célra; masszázsasztalok; matracok;

mosdóállványok (bútorzat); műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari termékek; művészeti tárgyak fából,

viaszból, gipszből vagy műanyagból; nyugágyak; paravánok (bútorzat); párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak;

pelenkázó matracok; pultok (asztalok); ruganyos matracok ágyba; székek; szekrények; vánkosok, párnák;

 vízágyak, nem gyógyászati célra; zsámolyok.

 24    Nem szőtt textíliák; pamutbársony (szövet); pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; posztó, kártolt gyapjúszövet; rugalmas (elasztikus)

szövetek; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szalvéták (textilből); szitaszövet; szövetek; szövetek textilipari

használatra; tafota, taft (szövetek); tányéralátétek textilből; textilanyagok; textil arctörlők; textil törülközők; tüll;

úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; üvegtörlők (törülközők); vánkos; huzatok;

vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zefír (szövet);

zuhanyzó-függönyök textilből vagy műanyagból; zsákvászon (kendervászon); zsebkendők textilanyagból;

 zseníliaszövet.
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 27    Csúszásmentes gyékények; fürdőszobai kilépők (szőnyegek); gyékények; lábtörlők; linóleum; nem textilből

készült falidíszek; padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; szőnyegalátétek; szőnyegek; szőnyegek gépkocsikba;

 tapéták; textiltapéták; tornatermi gyékények.

 ( 210 ) M 15 00900

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Gáspár Tamás, Budapest (HU)

 Kisgécziné Katona Borbála, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromos hanghordozók, mágneses hanghordozók.

  16    Kiadványok, könyvek, folyóiratok, kották, papíráru.

  41    Nevelés, kulturális tevékenység, rajzos-dalos programok, előadások.

 ( 210 ) M 15 00914

 ( 220 ) 2015.03.30.

 ( 731 )  Unity Club Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); rekreációs tevékenység.

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00931

 ( 220 ) 2015.03.31.

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

 ( 740 )  Szakács Tamás, Debrecen

 ( 541 ) Többet ad a családnak

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 00936

 ( 220 ) 2015.04.01.

 ( 731 )  Nyári Fruzsina, Vác (HU)

 Nyári Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) STROLLFIT

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00946

 ( 220 ) 2015.03.31.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INCAMED

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, illóolajok; szappanok; hajápoló készítmények; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú kékszítmények; növényi kivonatot

tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás

 készítmények; vitaminok.

 30    Teák, ételízesítők, aroma készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

 étereszenciákat és az illóolajokat.

 ( 210 ) M 15 00949

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  Teknos Group Oy, HELSINKI (FI)

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

 ( 541 ) AQUATOP

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; fémek fólia és

 por kiszerelésben festők és díszítők részére.

 ( 210 ) M 15 00950

 ( 220 ) 2015.03.31.

 ( 731 )  Tutela Vagyonértékelő Műszaki Szolgáltató Kft. 100%, Pécs (HU)

 ( 541 ) BAUCELL

 ( 511 )  19    Építőanyagok, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; építőelemek betonból; épület panelok, nem

 fémből; polisztirol alapanyagú zsaluzó és építőelemek.

  37    Építés.

 ( 210 ) M 15 00953

 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  Geers Hallókészülék Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Hallókészülékek és alkatrészeik.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00958

 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 15 00959

 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 15 00965

 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POPCORN AMI CHIPS AMI CHIO

 ( 511 )  29    Extrudáló és pelletező eljárással, valamint más módon gyártott vagy feldolgozott rágcsálnivaló zöldség és

burgonya termékek; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesudió, pisztácia, mandula,

földimogyoró, kókuszdió, (szárított); konzervált, szárított, és főzött gyümölcsök és zöldségek; algakivonatok

 élelmiszerekhez; szárított gyömbér termékek; mogyoróvaj.

 30    Extrudáló és pelletező eljárással, valamint más módon gyártott vagy feldolgozott tápióka, manióka, rizs,

kukorica, búza vagy más gabonakészítmények és gyömbéres édességek és gyümölcszselés rágcsálnivaló

termékek; kekszek és perecek; főleg diókból, szárított gyümölcsökből, feldolgozott gabonamagokból készült
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 müzli szeletek; csokoládé és csokoládétermékek; szószok.

  31    Feldolgozatlan diók, kesudió, pisztácia, mandula, földimogyoró és magok; algák emberi fogyasztásra.

 ( 210 ) M 15 00968

 ( 220 ) 2015.04.03.

 ( 731 )  dr. Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) Emotional Dating

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01011

 ( 220 ) 2015.04.08.

 ( 731 )  Leafling Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák; kézitáskák; hátizsákok.

 ( 210 ) M 15 01013

 ( 220 ) 2015.04.08.

 ( 731 )  Austria Tabak GmbH, Vienna (AT)

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

  

( 546 )

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

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba

 tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.

 ( 210 ) M 15 01015

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  PRO LUPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tekler Norbert, Istvánfi és Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IL MERCATO

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01018

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  LASTMINUTE ADVERTISING Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1276



 ( 740 )  dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SORSJEGYVILÁG

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01032

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) PHARMAVIS

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01033

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  MOM Sensors Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 01039

 ( 220 ) 2015.04.10.

 ( 731 )  Penny-Markt GmbH, Köln (DE)
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 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) O'Connor

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), bor, habzóbor, szeszes italok, likőrök.

 ( 210 ) M 15 01042

 ( 220 ) 2015.04.13.

 ( 731 )  dr. Vargha Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dániel Csaba Imre, Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01045

 ( 220 ) 2015.04.13.

 ( 731 )  Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01063

 ( 220 ) 2015.04.14.

 ( 731 )  CARGOPORT Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kond, Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése; kamionos szállítás; áruk csomagolása; áruk

raktározása; áruszállítás; őrzött értékszállítás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás;

 teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 15 01069

 ( 220 ) 2015.04.15.

 ( 731 )  HÁROM BÁNKUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbély Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Alsónemű.
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 ( 210 ) M 15 01070

 ( 220 ) 2015.04.15.

 ( 731 )  Győrffy László, Budapest (HU)

 ( 541 ) VESTA

 ( 511 )  35    Lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; reklámozási szolgáltatások az

ingatlanvagyonnal kapcsolatban; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; reklámozási

 szolgáltatások az utazási iparhoz kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 15 01071

 ( 220 ) 2015.04.15.

 ( 731 )  BHS Trans Kft., Szikszó (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé; kakaó; kakaós termékek.

 ( 210 ) M 15 01072

 ( 220 ) 2015.04.15.

 ( 731 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Hygisept

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 01073

 ( 220 ) 2015.04.15.

 ( 731 )  Hungarian AgriFeed Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi András, Szegedi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Hungarian AgriFeed

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

 ( 210 ) M 15 01075

 ( 220 ) 2015.04.16.

 ( 731 )  Sztergiu Janisz, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01076

 ( 220 ) 2015.04.16.

 ( 731 )  Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 15 01080

 ( 220 ) 2015.04.16.

 ( 731 )  Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01085

 ( 220 ) 2015.04.17.

 ( 731 )  ALU-REDŐNY Gyártó és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)

 ( 541 ) Fény és Árnyék

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; fém árnyékolástechnikai termékek (redőnyök, zsaluziák), fém nyílászáró termékek,

 pergolák, fém rovarhálók.

  18    Napernyők, kültéri textilárnyékolók.

  19    Nem fémipari építőanyagok, nem fém árnyékolástechnikai termékek.

 ( 210 ) M 15 01089

 ( 220 ) 2015.04.17.

 ( 731 )  Mindea Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós 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).

 ( 210 ) M 15 01090

 ( 220 ) 2015.04.17.

 ( 731 )  Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Betegbiztosítás.

 ( 210 ) M 15 01096

 ( 220 ) 2015.04.20.

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

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

 ( 541 ) FIRE-BIRD

 ( 511 )   32    Szénsavas italok; energiaitalok.

 ( 210 ) M 15 01100

 ( 220 ) 2015.04.20.

 ( 731 )  VIVA Media GmbH, Berlin (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Vidámparki szórakoztató szolgáltatások és attrakciók, szórakoztatás, sport és kulturális szolgáltatások,

beleértve rádió- és televízió programok készítése; film és élő szórakoztató műsorok készítése; tv-játékok

(műsorok) és animációs mozifilmek készítése; filmstúdió és televízió stúdió szolgáltatások; szórakoztató

mozifilm és televíziós szórakoztató szolgáltatások, beleértve élő szórakoztató műsorok és showk, könyvek,

magazinok és folyóiratok kiadása; adatszolgáltatás szórakoztató szolgáltatásokról több felhasználónak a

világhálón, az interneten vagy egyéb online adatbázison keresztül; táncos show-k, zenei show-k és videó díjátadó

műsorok készítése; élőben közvetített vagy később felvételről sugárzott kabarék, játék show-k és sportesemények

lebonyolítása élő közönség előtt; élő zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutatók, zenei és televíziós

díjátadó események szervezése; stílussal és divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás globális számítógép hálózaton keresztül.

 ( 210 ) M 15 01105

 ( 220 ) 2015.04.21.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 01116
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 ( 220 ) 2015.04.22.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

 ( 541 ) Crazy Days

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01117

 ( 220 ) 2015.04.22.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

  
( 546 )

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01120

 ( 220 ) 2015.04.22.

 ( 731 )  KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) AKROPON

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 01159

 ( 220 ) 2015.04.27.

 ( 731 )  Pham Truong Son, Budapest (HU)

 Dang Xuan Chau, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, testápolók, tisztálkodó szerek.

 5    Táplálék kiegészítő, gyógyteák, gyógyhatású készítmények.

 9    Szárított gyümölcsök, lekvárok.

 ( 210 ) M 15 01177

 ( 220 ) 2015.04.29.

 ( 731 )  Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)

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

 ( 511 )  41    Zalakaros környéki kerékpáros közösségi sport- és kulturális események szervezése; Zalakaros környéki

kerékpáros sportversenyek rendezése; Zalakaros környéki kerékpáros sportesemények megrendezése; Zalakaros

 környéki kerékpáros sportesemények megszervezése; Zalakaros környéki kerékpáros sportszolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01198

 ( 220 ) 2015.04.30.

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

 ( 541 ) A savak ura

 ( 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); keksz.

 ( 210 ) M 15 01199

 ( 220 ) 2015.04.30.

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

 ( 541 ) HA TEMPÓT VESZTETT EMÉSZTÉSE

 ( 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); keksz.

 ( 210 ) M 15 01211

 ( 220 ) 2015.05.04.

 ( 731 )  Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLYPLAST

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

 műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek.

 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01212

 ( 220 ) 2015.05.04.

 ( 731 )  Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLYLACK

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

 műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek.

 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01215

 ( 220 ) 2015.04.21.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
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 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

A rovat 187 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  216.058

 ( 151 )  2015.07.14.

 ( 210 )  M 15 01497

 ( 220 )  2015.06.04.

 ( 732 )  NAPI GAZDASÁG KIADÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koruhely Péter, Koruhely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyar Idők

 ( 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; írógépekés 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).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 15 00141

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  RAMIRIS EUROPE KFT 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

 ( 541 ) IRIS

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; kivéve integrált áramkörök; számítógépeschipkészletek; grafikus

 kártyák; nagyfelbontású grafikus chipkészletek.

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

 ( 210 ) M 15 00652

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, kivéve valamennyi szájápolási terméket.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  215.681

 ( 151 )  2015.06.09.

 ( 210 )  M 14 02721

 ( 220 )  2014.09.08.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez.

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

 mobil épületek, építőelemek nem fémből; szigetelő vakolatok.

  35    Építőanyagok, szigetelőanyagok kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

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

 ( 111 )  215.891

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 00947

 ( 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; 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; asztalneműk papírból; blokkok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; folyóiratok; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írókészletek [papíráruk]; írótollak; iskolaszerek

[papíráruk]; karton; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük

[időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott

órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével;

öntapadó címkék [papíráruk]; papír; papíráruk; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírtartó dobozok [irodai

cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk];

 szórólapok; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  215.892

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 01830

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Rajna András, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.893

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02317

 ( 220 )  2014.07.18.

 ( 732 )  Barta László, Gyomaendrőd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, poszterek, brosúrák, prospektusok; kártyák, jegyek; nyomtatott sorsjegyek; (a

játékok kivetelével); nyomtatott szerencseszelvények, szerencsejegyek és szerencsekártyák; papír alapú

 nyomtatott reklámanyagok szórólapok és kiállítási bemutatók szerencsejátékokhoz és promóciós játékokhoz.

 28    Játékautomaták, szerencsejátékokhoz való automaták; sorsjegyek sorshúzásos és szerencsejátékokhoz,

 kaparós sorsjegyek sorshúzásos és szerencsejátékokhoz.

 41    Szerencsejátékok szervezése, lebonyolítása, szerencsejátékok, szervezésével és lebonyolításával kapcsplatos

 szolgáltatások: sorsjátékok lebonyolítása.

 ( 111 )  215.894

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02963

 ( 220 )  2014.09.29.

 ( 732 )  Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, könyvek, kiadványok, prospektusok, plakátok.

  41    Könyvkiadás, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, nyomdai szolgáltatások, szövegszerkesztés.

 ( 111 )  215.895

 ( 151 )  2015.06.12.
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 ( 210 )  M 14 02844

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Esterházy Antal Rudolf 1/2, Fertőd (HU)

 Esterházy Bardadim Szvetlana 1/2, Fertőd (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok (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).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  215.896

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02845

 ( 220 )  2014.09.17.
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 ( 732 )  Esterházy Antal Rudolf 1/2, Fertőd (HU)

 Esterházy Bardadim Szvetlana 1/2, Fertőd (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok (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).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  215.897

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02841

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  dr. Gubicsák Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bócsi Szabolcs, dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat és fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 111 )  215.898

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02964

 ( 220 )  2014.09.29.

 ( 732 )  Movement Center Operation Szolgáltató és Üzemeltető Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Péter, Hódmezővásárhely

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bodyk [alsóruházat]; bugyik;

cipők; csecsemőnadrágok [ruházati]; dzsekik; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok;

kalapok; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk [ruházat]; köntösök, pongyolák; lábbelik; lábszárvédők,

kamáslik; magas szárú lábbelik; melltartók; női ruhák; övek [ruházat]; papucsok; pizsamák; pólók; poncsók;

ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; sportcipők; sportlábbelik; sportmezek;

strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szemellenzők [fejfedők]; szoknyák; térdnadrágok;

 tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; zuhanyzósapkák.

 28    Babaruhák; eszközök testgyakorláshoz; hálók [sportcikkekhez]; hegymászó felszerelések; homokzsákok;

kesztyűk [játékok tartozékai]; könyökvédők [sportcikkek]; labdák labdajátékokhoz; ökölvívó kesztyűk,

boxkesztyűk; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; plüss játékszerek; plüssmackók; súlyzók; térdvédők

[sportcikkek]; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok; trükkös játékok; ugródeszkák

 [sportszerek]; úszómellények; védőnadrágok férfi sportolóknak [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz].

 ( 111 )  215.899

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02965

 ( 220 )  2014.09.29.

 ( 732 )  Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

  36    Pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

  45    Jogi kutatás.

 ( 111 )  215.900

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02973

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Dániel Örs, Budapest
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 ( 541 )  Gólyahír

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.901

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02974

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Szili Dániel, Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Környezetbe jutott veszélyes anyagok felitatására, összegyűjtésére vagy semlegesítésére szolgáló kárelhárító

anyagok, nagy felszívó képességű textilek, ásványi eredetű őrlemények és granulátumok, szintetikus őrlemények

 és granulátumok.

 35    Környezetvédelmi szolgáltatások környezetbe jutott veszélyes anyagok felitatására, összegyűjtésére vagy

semlegesítésére szolgáló kárelhárító anyagok, nagy felszívóképességű textilek, ásványi eredetű őrlemények és

granulátumok, szintetikus őrlemények és granulátumok, valamint újrahasznosított anyagból készült termékek,

valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek reklámozása, kereskedelme, s ezen szolgáltatásokkal

 összefüggő irodai munkák.

 42    Környezetvédelmi szakértő feladatok, környezetvédelmi tervezési feladatok, környezetvédelmi technikusi

 feladatok, weblap készítés és üzemeltetés.

 ( 111 )  215.902

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02975

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  AKNESOL SOS PATTANÁSSZÁRÍTÓ KRÉM

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  215.903

 ( 151 )  2015.06.12.

 ( 210 )  M 14 02976

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  dr. Zuberecz és Társa Bt., Mezőberény (HU)

 VERECKEI Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mezőberény (HU)

 ( 740 )  dr. Zuberecz Richárd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Kenőcsök gyógyszerészeti használatra.

 ( 111 )  215.906

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02865

 ( 220 )  2014.09.18.

 ( 732 )  Udvari Norbert, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Hajnalka, Miskolc

 ( 541 )  Sygnum Code

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; rajzfilmek; számítógép programok [letölthető]; számítógépes játékprogramok;

számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített; számítógépszoftver és ezzel együtt forgalmazott

dokumentáció; interaktív szórakoztató szoftver; komputerjáték-szoftver; elektronikus játékok; hordozható

 elektronikus készülékek, ezek elvitelére való táskák; DVD lemezek.

 16    Atlaszok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; festmények [képek], keretezve vagy anélkül;

fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;

íróeszközök; kártyák; képek; képregények; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok;

matricák, lehúzóképek; nyomtatványok; papíráruk; portrék, arcképek; újságok; zacskók csomagolásra papírból

vagy műanyagból; kifestőkönyvek; papíráru és nyomtatvány; képes újságok; poszterek; jegyzetfüzetek; naptárak;

iskolai és irodai cikkek; ajándéktasakok; ajándékdobozok; rendezvényeknél használatos papíráru; papírból készült

dekorációs anyagok; fotóalbumok; művészi alkotások reprodukciói; felvasalható jelek; kartonfigurák;

 felragasztható tetoválási matricák; hologramok; litográfiák.

 28    Dobókockák [játékok]; játékok; játékszerek; táblajátékok; társasjátékok; mozaikjátékok; játék akciófigurák

 és azok tartozékai; miniatűr játékművek; plüssjátékok; babák; álarcosbáli kosztümök és álarcok; játékkártyák.

 41    Mozgófilmek; audiovizuális szórakoztatóipari szolgáltatás elektronikus hálózat segítségével; hírek és

információs programok hozzáférhetővé tétele az elektronikus hálózat segítségével; coaching [tréning];

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások

bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; oktatás;

oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;

pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok

rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás; zenei produkciók;

interaktív komputerjátékok hozzáférhetővé tétele elektronikus hálózat segítségével; elektronikus hirdetőtábla

szolgáltatás; mulattatás szórakoztató programok keretében; klub keretében történő szórakoztatás; szórakoztató

 hírek, információk közlése és online rajongói klubszolgáltatások.

 ( 111 )  215.907

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02988

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Medius Tours Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  Lakeside Hotel

 ( 511 )   39    Személyszállítás; utazásszervezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  215.908

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03105

 ( 220 )  2014.10.10.

 ( 732 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, életmentő és oktatóberendezések és felszerelések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.909

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03225

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsolt, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  ASLS

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  215.910

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03344

 ( 220 )  2014.11.06.
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 ( 732 )  Völgyi Márton, Gödöllő (HU)

 Horváth Bence, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Oktatás; szakmai képzés; kiadói tevékenység.

 ( 111 )  215.911

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03465

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  215.912

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03466

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  215.913

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03467

 ( 220 )  2014.11.18.
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 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  215.914

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03468

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  215.915

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03585

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  dr. Kézdi Andrea Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.916

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03839

 ( 220 )  2014.12.18.

 ( 732 )  Burger King Corporation, Miami, Florida (US)

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

 ( 541 )  YTRAYO KING

 ( 511 )  29    Csirkedarabok; sültburgonya; francia sültburgonya; röszti; kerti saláták; tej és tejtermékek, kivéve fagylalt,

jeges tej és fagyasztott joghurt; milk shake-ek; tej alapú italok; hagymakarikák; feldolgozott almák; tejszínhab

öntetek; zselék; lekvárok; tojás; angolszalonna; sajt; savanyúságok; feldolgozott hagyma; elsősorban húst, halat
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és csirkét tartalmazó készételek; ételösszetevők marhahús, csirke és hal húspogácsákhoz; valamennyi előbb

 felsorolt áru, amelyet étteremben helyi fogyasztásra vagy más helyszíneken árusítanak.

 30    Hamburger szendvicsek; halszendvicsek; csirkeszendvicsek; zöldségpogácsás szendvicsek; reggeli

szendvicsek; meleg szendvicsek; burritók; szendvicsek; göngyölt szendvicsek; hamburgerzsemle; francia pirítós;

palacsinták; ízesítők, nevezetesen reszelt savanyúság és szendvics fűszerek; mustár; ketchup; majonéz;

salátaöntetek; zabdara; fahéjas csigák, fánkok; gyümölcsös sütemények; elsősorban fagylaltból vagy jeges tejből

álló desszertek, amelyek a vásárló által választott különféle édes öntetet, nevezetesen kávé ízesítésű szirupot,

keksz morzsákat, süteményt, pillecukor bevonatot, továbbá ízesített, előkészített és feldolgozott dióféléket

tartalmaznak; tejtermékek, nevezetesen fagylalt, jeges tej és fagyasztott joghurt; valamennyi előbb felsorolt áru,

 amelyet étteremben helyi fogyasztásra vagy más helyszíneken árusítanak.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházi és kávézói szolgáltatások; étel és italkészítési

szolgáltatások; ételt és italt elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermi

szolgáltatások; gyorsszolgálati éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár, étterem és

bár szolgáltatások, beleértve az elvitelt; ételkészítés; ennivaló vagy ételkészítés éttermekben vagy más

 helyszíneken történő fogyasztásra.

 ( 111 )  215.917

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02344

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 541 )  Minden jó, ha Gyermelyi

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

  29    Magyarországról származó tojások.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és

 virágok; tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  215.918

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02543

 ( 220 )  2014.08.14.

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak, kereskedelmi és kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, pay Per Click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok (prospektusok, nyomtatványok)

terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, sajtófigyelés, szabadtéri hirdetés,

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti információk web-oldalon keresztül.

 41    Coaching (tréning), filmek feliratozása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, gyakorlati

képzés, oktatási tárgyú információk, online, nem letölthető videók biztosítása, szakmai újraképzés,

 szemináriumok rendezése és vezetése.
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 ( 111 )  215.919

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03017

 ( 220 )  2014.10.02.

 ( 732 )  DEVELOR Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   38    Online weboldal és online alkalmazások.

 41    Tréning, vezetői, értékesítési és szakmai képzésekhez tartozó tanácsadás, vezetői egyéni coaching,

 szervezeti struktúrához és folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztési tevékenység.

 42    Tréningekhez, vezetői, értékesítési és szakmai képzésekhez, mint humán szolgáltatási tevékenységekhez

 kapcsolódó termékfejlesztés, tudományos kutatás és szakmai elemzés.

 ( 111 )  215.920

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03133

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Milánkovics Tímea, Budapest (HU)

 Krassovics Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mima

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  215.921

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03135

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és konzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

 gyanták.

 35    Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés
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kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

 reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.

 ( 111 )  215.922

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03265

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  Horváth Valéria, Szentendre (HU)

 ( 541 )  VINEMKONT

 ( 511 )  41    Oktatás, szemléltetés, képzés; klubszolgáltatás (oktatás), oktatási tárgyú információk; on-line elektronikus

 publikációk, nem letölthetők.

  42    Íráselemzés, grafológia.

 ( 111 )  215.923

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02276

 ( 220 )  2014.07.17.

 ( 732 )  Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)

 ( 541 )  MICCSPLAZZA

 ( 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).

 ( 111 )  215.924

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03505

 ( 220 )  2014.11.19.

 ( 732 )  Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  dr. Bognár Attila, Budapest

 ( 541 )  4FLUART

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

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

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

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

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

 ( 111 )  215.925

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02340

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
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( 546 )

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

  29    Magyarországról származó tojások.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és

 virágok; tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  215.926

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03268

 ( 220 )  2014.10.29.

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

 ( 541 )  CAFLISCH

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.927

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02774

 ( 220 )  2014.09.10.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  NEOGERMICIN

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

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

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

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

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

 ( 111 )  215.928

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03267

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  Inter On Line Trading Group Inc., Panama City, Panama (PA)

 ( 740 )  dr. Takács Pál, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); sültburgonya, chips, burgonyapálcikák;

mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia és mandula, szárítva, pirítva, sózva és/vagy fűszerezve; burgonya

 alapú rágcsálnivalók.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, 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); perecek; sós

kekszek, sóspálcikák, sós perecek; gabona alapú chipsek; bagel chipsek; sós kekszekből vagy perecekből álló

rágcsálnivaló keverékek; búzából készült rágcsálnivalók; fogyasztásra kész gabonakészítmények; tésztából

 készült sült chipsek.

 ( 111 )  215.929

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03625

 ( 220 )  2014.11.28.

 ( 732 )  Szalai Zoltán Péter, Pomáz (HU)

 Tamási Andrea, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Nyelvoktatással kapcsolatos DVD-k, szoftverek.

  38    Internetes nyelvoktatás, tréningek.

  41    Szakmai képzés, oktatás, menedzser tanfolyamok, nyelvoktatás, nyelvstúdiók működtetése.

 ( 111 )  215.930

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03256

 ( 220 )  2014.10.28.

 ( 732 )  TEXTRADE Hungary Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák, fejpárnák, vánkosok, párnák.

 24    Ágynemű, ágyneműk, ágytakaró, ágyterítők, pehelypaplan, takarók, dunyhák, paplanok, pehelytollal töltött
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 dunyhák.

  25    Dzsekik, pehelytollal töltött dzsekik.

 ( 111 )  215.931

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03266

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  Inter On Line Trading Group Inc., Panama City, Panama (PA)

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

 ( 541 )  ELEPHANT

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); sültburgonya, chips, burgonyapálcikák;

mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia és mandula, szárítva, pirítva, sózva és/vagy fűszerezve; burgonya

 alapú rágcsálnivalók.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, 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); perecek; sós

kekszek, sóspálcikák, sós perecek; gabona alapú chipsek; bagel chipsek; sós kekszekből vagy perecekből álló

rágcsálnivaló keverékek; búzából készült rágcsálnivalók; fogyasztásra kész gabonakészítmények; tésztából

 készült sült chipsek.

 ( 111 )  215.932

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02217

 ( 220 )  2014.07.08.

 ( 732 )  SOLAZ MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Újszász (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása.

 41    Élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;

 szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  215.933

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03132

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Milánkovics Tímea, Budapest (HU)

 Krassovics Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hímes

 ( 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;
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 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 )  215.934

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02375

 ( 220 )  2014.07.24.

 ( 732 )  Hirsch Attila Zsolt, Budapest (HU)

 Dobrocsi Gábor, Budapest (HU)

  

( 554 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, egészségügyi termékek, étrend-kiegészítő enzimek, vitamin

készítmények, ásványi táplálék kiegészítők emberi fogyasztásra, főleg vitaminokból készült egészségügyi

 táplálék kiegészítők, diétás táplálék kiegészítők, valamint étvágycsökkentő pirulák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  215.935

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03746

 ( 220 )  2014.12.11.

 ( 732 )  IJ. Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; grafikai ábrázolások; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; újságok.

  35    Reklámanyagok terjesztése.

  41    Szövegek kiadása, (nem reklámcélú).

 ( 111 )  215.936

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02781

 ( 220 )  2014.09.11.

 ( 732 )  Meihoffer Nikoletta, Mende (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1303



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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.937

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02343

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tojások.

 ( 111 )  215.938

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02569

 ( 220 )  2014.08.19.

 ( 732 )  Chello Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Szentendre

 ( 541 )  Első a sportban

 ( 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 )  215.939

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03263

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Megameló

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

személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás, adatgyűjtési szolgáltatások, adatkezelési szolgáltatások,

adminisztrációs adatfeldolgozás, adóbevallások elkészítése, alkalmazottak időszakos elhelyezését biztosító

szolgáltatások, alkalmazottak időszakos megbízása, állandó személyzet elhelyezése, állandó személyzet

toborzása, álláshirdetés, állásközvetítő irodák, állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások bemutatóházak

személyzetének biztosításához, állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett

személyek számára, állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános irodai pozíciókban dolgozó személyzet

számára, au pairekkel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, bérszámfejtés, bébiszitterek, dadák

számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, bérszámfejtés előkészítése, bérszámfejtés,

betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, cégvezetők elhelyezésével kapcsolatos

szolgáltatások, értékesítő személyzet biztosítása, felsővezetők kiválasztása és közvetítése, fizetési jegyzékek

elkészítése, diplomások toborzásával kapcsolatos információk terjesztése, diplomások toborzásával kapcsolatos

tanácsadás, dolgozói nyilvántartási szolgáltatások, emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások, értékesítő és marketing személyzet toborzása, fejvadász szolgáltatás, foglalkoztatási konzultáció,

tanácsadás, ideiglenes munkaerő közvetítése, ideiglenes technikai személyzet toborzása, időszakos

munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, információk számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése és rendezése, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése,
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informatikusok toborzása, iratkezelői szolgáltatások, nevezetesen dokumentumok iktatása, irodai kisegítő

személyzet toborzása, irodai kisegítőszemélyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások, karrier információs és

tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési tanácsadás], karriertervezési szolgáltatások, kétnyelvű

személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások, konzultáció személyzeti kérdésekben,

közvélemény-kutatás, munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatás, munka- és munkaerő

közvetítés, munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására, munkaerő alkalmassági

vizsgálata, munkaerő áthelyezés, munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára,

munkaerő-felvételi tanácsadás, munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások, munkaerőközvetítés, munkaerő-közvetítése

határozott idejű munkára, munkaerő-közvetítése határozott időre, munkaerő közvetítése és és toborzási

szolgáltatások, munkaerő-közvetítő szolgáltatások, munkaerőtoborzás, munkaerő toborzáshoz és elhelyezéshez

kapcsolódó segítségnyújtás, munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás, munkaerő-toborzáshoz

kapcsolódó igazgatási tanácsadás, munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások, munkaerő toborzási

és elhelyezési szolgáltatások, munkaerő toborzási hirdetés, munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai, munkaerő

toborzási szolgáltatás, munkaerő toborzási szolgáitatás és munkaközvetítő irodák, munkaerő toborzással,

fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások, munkaközvetítő irodák, munkaközvetítő szolgáltatások

egészségügyi személyzet számára, munkaközvetítői szolgáltatás paramedicinális személyzet számára,

munkaközvetítői szolgáltatás titkároknak, munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása, outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési

tanácsadás], reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása, reklámhirdetések megjelentetése, szakember

toborzási szolgáltatások, személyzet elhelyezése, foglalkoztatása, személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások, személyzet időszakos megbízása, személyzet kiválasztása, személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal, személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok, személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció, személyzeti információk gyűjtése, személyzeti követelmények

értékelése, személyzeti management, személyzeti menedzsment reklámozási célokra, személyzeti menedzsment

szolgáltatások, személyzeti szolgáltatások, személyzeti tanácsadás, személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban, szerződéses értékesítési személyzet biztosítása, szolgáltatások munkaerő

elhelyezésére, tervező személyzet elhelyezése, titkári munkaközvetítő szolgáltatások, toborzási szolgáltatások

vezetők keresésére, toborzási tanácsadás jogászoknak, toborzási tanácsadás jogi titkároknak, toborzási tanácsadás

pénzügyi szolgáltatások területén, üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás, vezető személyzet

kiválasztása, vezetői munkaerő-toborzás, vezetők keresése, kiválasztása, vezetők kiválasztásával kapcsolatos

 tanácsadás, konzultáció, vállalatigazgató jelöltek állítása, vezetők toborzása.

 ( 111 )  215.940

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02347

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

  

( 546 )

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

  29    Magyarországról származó tojások.

 30    Magyarországól származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és

 virágok; tápanyagok állatok számára.
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 ( 111 )  215.941

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02341

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó tésztafélék.

 ( 111 )  215.942

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03493

 ( 220 )  2014.11.19.

 ( 732 )  Zeincro Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Trial Masters

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  215.943

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03134

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 marketing; reklámozás; szabadtéri hirdetés.

  39    Járművek kölcsönzése.

 41    Játékfelszerelések bérbeadása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre

 bocsátása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  215.944
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 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02778

 ( 220 )  2014.09.11.

 ( 732 )  Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  dr. Barati Béla, Sátoraljaúhely

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 111 )  215.945

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02346

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 541 )  Gyermelyi. Van? Eszem!

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

  29    Magyarországról származó tojások.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és

 virágok; tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  215.946

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02345

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tojások.

 ( 111 )  215.948

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02334

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Skobár Róbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Bebők Gábor, Polgár & Bebők Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MUAYTHAI MANIA
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 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching (tréning); egészségvédő klubok

 szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); könyvkiadás; sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  215.949

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03623

 ( 220 )  2014.11.28.

 ( 732 )  Lendér-Király Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balczó Gábor, Budapest

 ( 541 )  ForrásTérkép

 ( 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 )  215.950

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03378

 ( 220 )  2014.11.11.

 ( 732 )  Szilvio Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; kesztyűk.

 ( 111 )  215.951

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 02929

 ( 220 )  2014.09.25.

 ( 732 )  EMC Első Magyar Cafetéria Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Bankügyletek; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása, online banki szolgáltatások; pénzalapok

elektronikus átutalása, pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalakon keresztül;

 pénzügyi menedzsment; utazási csekkek kibocsátása.

 42    Elektronikus adattárolás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS).

 ( 111 )  215.952

 ( 151 )  2015.06.15.
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 ( 210 )  M 14 03171

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  Dr. Megyesi Zoltán, Reisbach (DE)

 ( 740 )  Lantosné dr. Gál Ilona ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  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).

 ( 111 )  215.953

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03292

 ( 220 )  2014.10.30.

 ( 732 )  MAEMVI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bényi László, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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 )  215.954

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03531

 ( 220 )  2014.11.21.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 )  InnoApps

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  215.955

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03532

 ( 220 )  2014.11.21.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 )  InnoMax

 ( 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).

 ( 111 )  215.956

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03533

 ( 220 )  2014.11.21.

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

 ( 740 )  dr. Varga Virág, Budaörs

 ( 541 )  InnoSchool

 ( 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).

 ( 111 )  215.957

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 03650

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  Radányi Norbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Lánycsók

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.968

 ( 151 )  2015.06.17.

 ( 210 )  M 14 02342

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

  

( 546 )

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

  29    Magyarországról származó tojások.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és
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 cukrászsütemények.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és

 virágok; tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  215.969

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03336

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  Techno-Trade-1. Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  PANTRA

 ( 511 )  5    Pelenkák (bébiknek).

  16    Eldobható papírpelenka, törlésre szolgáló termékek.

 ( 111 )  215.970

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03208

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  Kabotec Co., Ltd., Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Tűzoltó szerek.

 9    Tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  215.971

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03085

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Modern Doors Kft., Anarcs (HU)

 ( 740 )  Kiss András, Anarcs

 ( 541 )  Popboy

 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

 ( 111 )  215.972

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03086

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  dr. Varga József, Szekszárd (HU)

 dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  
( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek, sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
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 ( 111 )  215.973

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03092

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Zachár Attila, Ladánybene (HU)

 ( 740 )  dr. Kun Emese, Kun Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  YESS The Brand

 ( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 ( 111 )  215.974

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03093

 ( 220 )  2014.10.09.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOLLE HARMÓNIA

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  215.975

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03207

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  Károlyi László, Budapest (HU)

 ( 541 )  CRENCHMARKING

 ( 511 )  16    Albumok; almanachok; borítékok; csomagolópapír; dossziék; folyóiratok; füzetek; kártyák, nem játékokhoz;

ívek (papíráruk); katalógusok; képregények; kézikönyvek; könyvek; magazinok; időszaki lapok; naptárak;

 prospektusok; újságok.

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

 ( 111 )  215.976

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03330

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  HOLMEN Kft., Csömör (HU)

 ( 740 )  Török Zoltán, Kistarcsa

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.977

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03333

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  INTER-THERMO Ipari Termékgyártó és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Vándor Csaba, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák.

  35    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák kereskedelme.

 37    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák javítása; ehhez kapcsolódó

 szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.978

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03334

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  INTER-THERMO Ipari Termékgyártó és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Vándor Csaba, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák.

  35    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák kereskedelme.

 37    Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések, klíma berendezések, hűtőkamrák javítása; ehhez kapcsolódó

 szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  215.979

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03335

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  VENERUS-HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más
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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 )  215.980

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03458

 ( 220 )  2014.11.17.

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

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 38    Elektronikus levelezés (e-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek

 segítségével.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezés és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezés (oktatás vagy

 szórakoztatás).

 ( 111 )  215.981

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03440

 ( 220 )  2014.11.14.

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

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

 ( 541 )  cistus antivirus

 ( 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 készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1314



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

célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek orvosi

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

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

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

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

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

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

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

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

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

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

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

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

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; 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 )  215.982

 ( 151 )  2015.06.18.

 ( 210 )  M 14 03578

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Fekete Noémi, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  215.983

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03838

 ( 220 )  2014.12.18.

 ( 732 )  Burger King Corporation, Miami, Florida (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházi és kávézói szolgáltatások; étel és italkészítési

szolgáltatások; ételt és italt elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermi

szolgáltatások; gyorsszolgálati éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár, étterem és

bár szolgáltatások, beleértve az elvitelt; ételkészítés; ennivaló vagy ételkészítés éttermekben vagy más

 helyszíneken történő fogyasztásra.

 ( 111 )  215.984

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03834

 ( 220 )  2014.12.18.

 ( 732 )  Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Hüvelyirrigáló folyadék készítéséhez higiénés és gyógyszerkészítmények, detergensek a szeméremtest

 tisztítására.

 10    Szexuálhigiénés eszközök, hüvelyirrigátor, intim törlők, a hüvely és a méh helyzeti rendellenességét

gyógyító eszközök, nőgyógyászati megbetegedések diagnosztizálására szolgáló eszközök, a szexuális élet

 zavarait gyógyító eszközök.

 ( 111 )  215.985

 ( 151 )  2015.06.24.
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 ( 210 )  M 14 03706

 ( 220 )  2014.12.05.

 ( 732 )  JD-MEDIA Co., LTD, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do (445-935) (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangfelvevő berendezések és eszközök; rádiókészülékek; lemezlejátszók; mikrofonok; hangfrekvenciás

jelátviteli gépek és berendezések; belső telefonok; erősítők; hangszórók; elektromos transzformátorok;

 hangszalagok; rekorderek.

 ( 111 )  215.986

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03588

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványvizek orvosi használatra, biológiai termékek gyógyszerészeti használatra, borogatások, bőrápoló

gyógyszerészeti termékek, diétás anyagok orvosi használatra, diétás élelmiszerek orvosi használatra, diétás italok

orvosi használatra,fájdalomcsillapítók, fertőtlenítésre szolgáló termékek, főzetek gyógyszerészeti használatra,

gyógyításra vegyi termékek, gyógyszerek állatgyógyászati használatra, gyógyszerek embergyógyászati

használatra, gyógyszerészeti termékek, infúziók(gyógy-), iszapok (gyógy-), izotópok orvosi használatra,

kenőcsök orvosi használatra, kötések (tapadó-) gyógyítás céljára, lemosószerek állatgyógyászati használatra,

lemosószerek gyógyszerészeti használatra, mikroorganikus tenyészetekhez táptalajok,napfénytől származó

leégések elleni kenőcsök, napszúrás elleni termékek gyógyszerészeti használatra, regenerálószerek (gyógyszerek),

szérumgyógyászati gyógyszerek, takarmány adalékok orvosi használatra, tápanyagok mikroorganikus

 tenyészetekhez, terápiakészítmények fürdőkhöz, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra.

 32    Alkoholmentes italok, ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához szükséges termékek, gyümölcsitalok

(alkoholmentes-), gyümölcslevek, italok előállításához készítmények, italok előkészítéséhez használt eszenciák,

 vizek (italok-), vizek (szénsavas-).

  44    Gyógyfürdők.

 ( 111 )  215.987

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03587

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  Larion Zoé Niobé, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.988

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03544

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.989

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03543

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.990

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03104

 ( 220 )  2014.10.10.

 ( 732 )  Tokár Gyuláné, Fót (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zsírtartalmú keverékek, olajok kenyérhez, magvak (elkészítve) kenyérhez, olajbogyó (tartósított) kenyérhez,

 szárított zöldségek kenyérhez.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, pékáru; mirelit kenyértészta, kenyérlepény.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  215.992

 ( 151 )  2015.06.23.
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 ( 210 )  M 14 03592

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  Ingatlan bázis Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  HOUSE36

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek

hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása;

értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási

szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki

szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek

[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

 vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  215.993

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03591

 ( 220 )  2014.11.25.

 ( 732 )  Ingatlan bázis Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek

hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása;

értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási

szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;
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lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki

szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek

[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

 vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  215.994

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03360

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  215.995

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03359

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját
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maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  215.996

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03356

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  VENERUS-HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  215.997

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03354

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  Pulse Network LLc, Suite 2500 Houston (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; monetáris ügyek; elektronikus pénzátutalások és kifizetések; banki szolgáltatások;

bankautomata szolgáltatások; adatfeldolgozó szolgáltatások az elektronikus pénzátutalási szolgáltatások területén.

 ( 111 )  215.998

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03353

 ( 220 )  2014.11.07.

 ( 732 )  Éliás Gyula Béla, Budapest (HU)

 Víg Aurél Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;

 televíziós reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; lemezlovasok

szolgáltatásai; mentorálás; mikrofilmezés; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
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szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok

lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és

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

produkciók; zene összeállítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; könyvkiadás; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása; szakmai újraképzés; zenekarok szolgáltatásai.

  42    Divattervezés.

 ( 111 )  215.999

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03350

 ( 220 )  2014.11.06.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.000

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03109

 ( 220 )  2014.10.10.

 ( 732 )  Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)

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

 ( 541 )  100% Balaton

 ( 511 )   33    Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  216.001

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03125

 ( 220 )  2014.10.14.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick (US)

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

 ( 541 )  ONETOUCH Könnyebbé tesszük az életét.

 ( 511 )  16    Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó publikációs és

 promóciós anyagok.

  41    Oktatás; képzések; szórakoztatás; sportolás és kulturális tevékenységek biztosítása.

 44    Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó tájékoztatás

 biztosítása.

 ( 111 )  216.002
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 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03246

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  Márton László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszer kereskedelem.

 ( 111 )  216.003

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03349

 ( 220 )  2014.11.06.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.004

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03005

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; toast kenyér; péksütemények.

 ( 111 )  216.005

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03003

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; toast kenyér; péksütemények.

 ( 111 )  216.006

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03002

 ( 220 )  2014.10.01.

 ( 732 )  Gellei András István, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikum, illatszerek, fodrászati készítmények.

  35    Borbély üzletben található termékek forgalmazása, kozmetikai cikkek forgalmazása.

  44    Borbélyszolgáltatások, borbélyüzletek szolgáltatásai, fodrászszalonok, fodrász szolgáltatások.

 ( 111 )  216.007

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 02643

 ( 220 )  2014.08.28.

 ( 732 )  Leiner Laura 50%, Budapest (HU)

 Leiner Linda 50%, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  216.047

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 01163

 ( 220 )  2014.04.13.

 ( 732 )  ÁSZ Vendéglátó és Parképítő Kft 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Péter,Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Gasztro Trend

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  216.048

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 01771

 ( 220 )  2014.06.04.

 ( 732 )  SCART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Giba Tibor, Dr. Giba Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  élethosszig egészségesen

 ( 511 )  35    Reklámozás, áruk és szolgáltatások bemutatása, fogyasztói tanácsadás, kereskedelmi és reklámcélú

kiállítások szervezése, kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése, kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

 szervezése, reklámanyagok készítése és terjesztése, szponzorok felkutatása.

 41    Egészségtudatosságra, egészséges öregedésre történő oktatás és nevelés, egészségtudatossággal egészséges

öregedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos

ismeretek terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos kiadványok, szemléltető

anyagok, on-line tartalmak készítése és terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos

 információk átadása.

  44    Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi és orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  216.049

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 02571

 ( 220 )  2014.08.21.

 ( 732 )  Horváth Anita Ágnes, Sopron (HU)

 ( 541 )  RÁBCAKAPI ALKOTÓTÁBOR

 ( 511 )   41    Rábcakapi rendezvények, kulturális rendezvények; nevelő és szakmai táborok.

 ( 111 )  216.050

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03051

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  MAGMA

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.051

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03651

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

 ( 541 )  Árak forradalma

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.052

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03653

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  Open House Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Molnár Szabolcs, Győr

 ( 541 )  openhouse

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.053

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03928

 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.054

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03929

 ( 220 )  2014.12.30.
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 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.055

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03930

 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.056

 ( 151 )  2015.06.24.

 ( 210 )  M 14 03773

 ( 220 )  2014.12.11.

 ( 732 )  Pr1mer Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  t@n-tv

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.059

 ( 151 )  2015.06.25.

 ( 210 )  M 13 03584

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  Codefon-Solar Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

 ( 541 )  Codefon

 ( 511 ) 9    Elektromos ajtócsengők; csengők [figyelmeztető berendezések]; jelzőcsengők; telefonkészülékek; audio

 kaputelefonok; videós kaputelefon készülékek.

 ( 111 )  216.060

 ( 151 )  2015.06.25.

 ( 210 )  M 14 03793

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  Tung Kwan, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és

oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális

rögzítésű média; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek.

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

 berendezések.

 ( 111 )  216.093

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 210 )  M 13 01351

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Figyelő Business Review

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  216.095

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 210 )  M 13 01350

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Medicina TOP200

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 118 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 14 02616

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

 ( 541 ) ZINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 188.088

 ( 732 ) CANASWISS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 ) 202.824

 ( 732 ) Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 111 ) 211.145

 ( 732 ) Greenlux Finland Oy, Helsinki (FI)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  116.828

 ( 732 )  The Coca-Cola Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  117.501

 ( 732 )  United States Steel Corporation, Pittsburgh , Pennsylvania (US)

 ( 111 )  117.938

 ( 732 )  Metso Minerals Industries, Inc., Waukesha, Wisconsin (US)

 ( 111 )  118.191

 ( 732 )  Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint müködő vállalat), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  125.027

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  125.220

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  125.238

 ( 732 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  125.253

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  125.254

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  143.853

 ( 732 )  Federal-Mogul Ignition Company, Southfield, Michigan (US)

 ( 111 )  146.317

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

 ( 111 )  146.516

 ( 732 )  WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  146.649

 ( 732 )  CIRCLE K STORES INC., Phoenix, Arizona (US)

 ( 111 )  146.753

 ( 732 )  Newell Window Furnishings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Atlanta Georgia (US)

 ( 111 )  146.796

 ( 732 )  ABETON Viacolor Térkő Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  146.798

 ( 732 )  ABETON Viacolor Térkő Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  146.931
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 ( 732 )  CCP Composites, Courbevoie (FR)

 ( 111 )  147.365

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  147.469

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,, Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  148.106

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

 ( 111 )  148.380

 ( 732 )  B.T. Exportadora de Aceitunas, S.A.,, Sevilla (ES)

 ( 111 )  148.441

 ( 732 )  Jotun A/S, Sandefjord (NO)

 ( 111 )  149.284

 ( 732 )  Ihara Chemical Industry Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  152.047

 ( 732 )  CONET Számítógép és Hálózatfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.464

 ( 732 )  ABETON Viacolor Térkő Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  152.874

 ( 732 )  Teleste Oyj, Littoinen (FI)

 ( 111 )  153.801

 ( 732 )  KEMIKÁL Építőanyagipai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.645

 ( 732 )  Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)

 ( 111 )  166.646

 ( 732 )  Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)

 ( 111 )  166.654

 ( 732 )  Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)

 ( 111 )  166.655

 ( 732 )  Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)

 ( 111 )  182.673

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.938

 ( 732 )  Ostorházi Bevonattechnikai Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 111 )  185.347

 ( 732 )  NetMedia Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  185.684

 ( 732 )  Szamos Miklós, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.953

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  185.954

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  186.053

 ( 732 )  Ditrói Mária, Győr (HU)

 ( 111 )  186.054

 ( 732 )  Ditrói Mária, Győr (HU)

 ( 111 )  186.456

 ( 732 )  Hit Gyülekezete Egyház, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.528

 ( 732 )  CIRCULUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.660

 ( 732 )  Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.840

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

 ( 111 )  186.927

 ( 732 )  GRACE-2002 Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.017

 ( 732 ) BRISTOL-MYERS SQUIBB & GILEAD SCIENCES, LLC. (Delaware államban bejegyzett társaság), Foster

 City, Kalifornia (US)

 ( 111 )  187.020

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  187.098

 ( 732 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  187.101

 ( 732 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  187.631

 ( 732 )  Rati Kft., Komló (HU)

 ( 111 )  187.674

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.792

 ( 732 )  NR Video Bt., Gödöllő (HU)
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 ( 111 )  187.848

 ( 732 )  Smulovics, Márton, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.991

 ( 732 )  Rádi Pékség Kft., Eger (HU)

 ( 111 )  188.090

 ( 732 )  CPI Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.091

 ( 732 )  CPI Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.185

 ( 732 )  BEL Syry Cesko, a.s.,, Zeletava (CZ)

 ( 111 )  188.281

 ( 732 )  Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)

 ( 111 )  188.640

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  189.828

 ( 732 )  Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.876

 ( 732 )  Bata Brands SA, Lausanne (CH)

A rovat 60 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  122.559

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

 ( 111 )  123.518

 ( 732 )  ADAMA Deutschland GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  135.479

 ( 732 )  Ambi-Rad Limited, London (GB)

 ( 111 )  140.002

 ( 732 )  Kasper Group LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  160.717

 ( 732 )  Ottakringer International Limited, Msida (MT)

 ( 111 )  171.623

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

 ( 111 )  186.840

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

 ( 111 )  201.560

 ( 732 )  White Lake Kft., Budapest (HU)

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  146.246

 ( 732 )  JURLIQUE INTERNATIONAL PTY LTD, Mount Baker, South Australia (AU)

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

 ( 111 )  147.365

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

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

 ( 111 )  185.953

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.954

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  186.660

 ( 732 )  Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.379

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.075

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.410

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.579

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.966

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.650

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.457

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

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  145.820

 ( 732 )  RESIN Műgyantafeldolgozó és Felületvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.246

 ( 732 )  JURLIQUE INTERNATIONAL PTY LTD, Mount Baker, South Australia (AU)

 ( 111 )  147.365

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  152.047

 ( 732 )  CONET Számítógép és Hálózatfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.953

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  185.954
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 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  186.660

 ( 732 )  Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.221

 ( 732 )  Bábolna Élelmiszeripari Részvénytársaság, Bábolna (HU)

 ( 111 )  209.075

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

 ( 111 )  210.410

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

 ( 111 )  210.579

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

 ( 111 )  210.966

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

 ( 111 )  211.650

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

 ( 111 )  213.457

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

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  115.966

 ( 732 )  Kaba Biztonságtechnikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.753

 ( 732 )  Newell Window Furnishings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Atlanta Georgia (US)

 ( 111 )  152.047

 ( 732 )  CONET Számítógép és Hálózatfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  156.876

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  180.828

 ( 732 )  Kaba Biztonságtechnikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.892

 ( 732 )  Kaba Biztonságtechnikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.938

 ( 732 )  Ostorházi Bevonattechnikai Kft., Százhalombatta (HU)
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 ( 111 )  185.334

 ( 732 )  Hong Fan Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.456

 ( 732 )  Hit Gyülekezete Egyház, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.472

 ( 732 )  Blikk Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.573

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

 ( 111 )  187.574

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

 ( 111 )  187.575

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

 ( 111 )  187.631

 ( 732 )  Rati Kft., Komló (HU)

 ( 111 )  188.123

 ( 732 )  SEAWING Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  191.023

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  192.803

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  196.809

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  197.810

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  197.821

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  198.131

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  198.241

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  199.856

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  211.717

 ( 732 )  Kaba Biztonságtechnikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.898
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 ( 732 )  Affidea B.V., JB Amsterdam (NL)

A rovat 25 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 14 03513

 ( 731 )  Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 14 03156

 ( 731 )  Novro Kft., Birján (HU)

 ( 740 )  Leposa Marianna ügyvéd, Pécs

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 15 01269

 ( 731 )  LPP S.A SPOLKA AKCYJNA, Gdansk (PL)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 14 01754

 ( 731 )  Szabó Péter, Debrecen (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  784.188

 ( 541 )  REFEMIN

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  797.096

 ( 541 )  KOLIBRI

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  921.520

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.131.045

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 11

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.190.254

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.211.671

 ( 541 )  ACCESS THE INACCESSIBLE

 ( 511 )  6, 8-9, 11, 18, 22, 27, 41-42

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 111 )  1.218.867

 ( 541 )  LUNA

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.223.968

  

( 546 )

 ( 511 )  23

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.240.739

 ( 541 )  Smart Shift and Drive

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.240.757

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.240.867

 ( 541 )  ULTIPRO

 ( 511 )  1, 6, 17, 19

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.240.925

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.240.926

  ( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 111 )  1.240.948

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 12, 42

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.240.955

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 35-37

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.048

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.055

  ( 546 )

 ( 511 )  4, 35, 37, 39-40, 42

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.059

  
( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.068

  
( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.150

 ( 541 )  Hiteker

 ( 511 )  9

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.211

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.346

 ( 541 )  WICO

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.354

  ( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 41-43

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.433

 ( 541 )  maximo

 ( 511 )  24-25, 28

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.446

 ( 541 )  FRENDY

 ( 511 )  5, 31

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.462

 ( 541 )  TRIBUTE PORTFOLIO

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.466

 ( 541 )  TRIBUTE HOTELS & RESORTS

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 111 )  1.241.507

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.549

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 17

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.566

 ( 541 )  ASTM COMPASS

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.624

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.635

 ( 541 )  TEMPUR + SEALY

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.715

  
( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2015.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2015

 ( 111 )  1.241.859

 ( 541 )  ADRIONA

 ( 511 )  3, 5, 44

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.880

  ( 546 )

 ( 511 )  24-25, 28

 ( 580 )  2015.04.09.
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.883

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 40

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.901

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.902

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.918

 ( 541 )  Fasziobalance

 ( 511 )  35, 41, 44

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.920

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.934

 ( 541 )  LE TEMPS D~ÉCRIRE

 ( 511 )  14, 16

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.952

 ( 541 )  Catherine~s

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2015.04.09.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.953

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 35

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.241.989

  ( 546 )

 ( 511 )  1-5, 17

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.003

 ( 541 )  Autodose Power

 ( 511 )  1, 3, 5

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.004

 ( 541 )  Perfect Dose

 ( 511 )  1, 3, 5

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.072

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.081

 ( 541 )  SHAH

 ( 511 )  3, 5, 16, 18, 20-21, 24, 28, 31

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 111 )  1.242.120

 ( 541 )  DULASOLAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.162

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 41

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.190

 ( 541 )  WebFT

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.246

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 41-42

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.311

  

( 546 )

 ( 511 )  35-37

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.326

 ( 541 )  PEMREXID

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.354

  

( 546 )
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Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 511 )  21, 24, 27, 35

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.367

  ( 546 )

 ( 511 )  20, 35

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.391

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 34

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.452

 ( 541 )  SUMMER GLAM LIGHTS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

 ( 111 )  1.242.463

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2015.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2015

A rovat 59 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 13. szám, 2015.07.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  811.614

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  817.023

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  949.097

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.141.312

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.154.102

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.189.134

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.192.114

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.224.001

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.224.547

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.570

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.661

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.683

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.717

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.738

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.767

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.768

 ( 151 )  2015.06.15.
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
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 ( 111 )  1.224.814

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.928

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.930

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.224.955

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 111 )  1.226.795

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.226.894

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.226.946

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.050

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.129

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.130

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.159

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.166

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.177

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.208

 ( 151 )  2015.07.02.

 ( 111 )  1.227.209

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.259

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.280

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.294
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
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 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.298

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.353

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.354

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 111 )  1.227.391

 ( 151 )  2015.07.09.

 ( 111 )  1.227.472

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.473

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.516

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.605

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.636

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.638

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.654

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.687

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.691

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.710

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.739

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.758

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.770

 ( 151 )  2015.07.08.
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 ( 111 )  1.227.837

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.908

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.951

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.227.983

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.030

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.087

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.097

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.108

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.116

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.188

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.189

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.238

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.285

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.293

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.298

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.299

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.396

 ( 151 )  2015.07.08.
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 ( 111 )  1.228.411

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.423

 ( 151 )  2015.07.08.

 ( 111 )  1.228.450

 ( 151 )  2015.07.08.

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 
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