
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  213.166

 ( 151 )  2015.05.20.

 ( 210 )  M 13 03741

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Alapítvány a Közösségi Hálózatokért, Újszentiván (HU)

 ( 740 )  Takács Ágnes, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Fénymásolási szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rögzítése; információknak

számítógépes adatbázisokban való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése; kivéve helymegosztással

 kapcsolatos (kollokációs) szolgáltatások.

 41    Múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; kivéve helymegosztással kapcsolatos (kollokációs) szolgáltatások.

 42    Kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; kivéve helymegosztással kapcsolatos

 (kollokációs) szolgáltatások.

 ( 111 )  215.711

 ( 151 )  2015.05.20.

 ( 210 )  M 14 01519

 ( 220 )  2014.05.13.

 ( 732 )  Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)

 ( 740 )  dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Futócipők.

 ( 111 )  215.721

 ( 151 )  2015.05.26.

 ( 210 )  M 14 01676

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Pilis'91 Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 )  INVICTUS

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok kivéve: sörök.

 ( 111 )  215.740

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 13 03727

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CAPITINE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek jóindulatú prosztata hyperplasia (BPH) és férfi hormonális hajvesztés kezelésére.

 ( 111 )  215.741

 ( 151 )  2015.05.28.

 ( 210 )  M 13 03728

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 )  CAPITIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek jóindulatú prosztata hyperplasia (BPH) és férfi hormonális hajvesztés kezelésére.

 ( 111 )  215.967

 ( 151 )  2015.06.15.

 ( 210 )  M 14 01948

 ( 220 )  2014.06.20.

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

 ( 541 )  LISERIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, kivéve valamennyi szájápolási terméket.

 ( 111 )  216.082

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03184

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),

 Aichi-ken (JP)

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

 ( 541 )  GS F

 ( 511 )   12    Gépkocsik, valamint azok szerkezeti alkatrészei.

 ( 111 )  216.203

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02978

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  Diósi Róbert, Fót (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  216.204

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 01805
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 ( 220 )  2014.06.06.

 ( 732 )  Puskás Attila Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koch Beáta Erika, Koch 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).

 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

 szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  216.205

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02328

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 )  Várja ki a hétvégét!

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

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

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

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  216.206

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02415

 ( 220 )  2014.07.29.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás,

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

 hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 41    Élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozás

(filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációs, nem letölthetők; rádió- és televízió programok

készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

szépségversenyek szervezése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(ta)tási tárgyú információk; szövegek
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kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei

 produkciók.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.

 ( 111 )  216.207

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02609

 ( 220 )  2014.08.27.

 ( 732 )  TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fali- és asztali naptár, határidőnapló, levélpapír, boríték, irattartó mappa, jegyzettömb, füzet, album, atlasz,

 leporelló, írószertartó, kiadványtartó, karton irattartó, papírtasak, csomagolópapír, díszdoboz, könyv, újság.

  25    Ruházati cikkek, cipők, sapkák, kalapok.

  41    Sporttevékenység.

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, poggyászvizsgálat biztonsági okokból,

 szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, személyes háttéradat vizsgálata, testőrszolgálat.

 ( 111 )  216.208

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02729

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

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

 ( 541 )  Magenta

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  216.209

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02847

 ( 220 )  2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 )  Dr. Czeizel Magzatvédő multivitamin

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  216.210

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02848

 ( 220 )  2014.09.17.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1495



 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  216.211

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 14 02849

 ( 220 )  2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  216.212

 ( 151 )  2015.07.20.

 ( 210 )  M 12 03128

 ( 220 )  2012.08.31.

 ( 732 )  Mojito Lemon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mojito Lemon

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  216.214

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03804

 ( 220 )  2014.12.16.
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 ( 732 )  GourmetsFood Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étolaj.

 ( 111 )  216.215

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03906

 ( 220 )  2014.12.23.

 ( 732 )  PERFECT-BRÓKER Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONTRAX

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések

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

 ( 111 )  216.216

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00391

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  IXIFOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.217

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03890

 ( 220 )  2014.12.22.

 ( 732 )  Deng Ye, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 nyomtatáshoz; ofszet nyomdafestékek.

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

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  216.218

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00383

 ( 220 )  2015.02.12.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  DIXIROL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.219

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00381

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  CODRAVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.220

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00377

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  CALVINIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.221

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00374

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  BEREVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.222

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00245

 ( 220 )  2015.01.28.

 ( 732 )  AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Klasszik Rádió

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

 hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  38    Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; kulturális kiállítások és

fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék,

 varieték; rendezvényszervezés.

 ( 111 )  216.223

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00244

 ( 220 )  2015.01.28.

 ( 732 )  AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Cinemusic
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 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

 hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  38    Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; kulturális kiállítások és fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene

 összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték; rendezvényszervezés.

 ( 111 )  216.224

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00390

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  HEKLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.225

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00386

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  ETINOCEPT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.226

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00382

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  CORLAVIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.227

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00379

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  CIPPAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.228

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00378

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  CIEXIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.229
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 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00376

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  BRODIXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.230

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00388

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  GOALING

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.231

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00387

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  GIFELIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.232

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00380

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  CISSALA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.233

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03717

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  Mencsik Arnold, Vác (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.234

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 01461

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  AMSTERDAM
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 ( 511 )   43    Kávézó.

  44    Szolárium szolgáltatás.

 ( 111 )  216.235

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03607

 ( 220 )  2014.11.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerpaprika.

 ( 111 )  216.236

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03230

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Müller Lászlóné, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Müller Rózsa jósnő, ezoterikus mágus és író

 ( 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); és akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és

 lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, képzés.

 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); és jóslás, kártyavetés, számmisztika, horoszkópkészítés,

 ezoterikus tanácsadás, életviteli tanácsadás.

 ( 111 )  216.237

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03628

 ( 220 )  2014.11.27.

 ( 732 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MÉRY mini

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  216.238

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03899

 ( 220 )  2014.12.23.

 ( 732 )  DentAvantgArt-DIVISION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Baranyi Bertold, Budapest

 ( 541 )  Labline
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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 )  216.239

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03626

 ( 220 )  2014.11.27.

 ( 732 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MÉRY

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  216.240

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00134

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  CREATON Hungary Kft., Lenti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tetőpala; tetőfedő szerkezetek,

 anyagok; tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőburkolatokhoz.

 ( 111 )  216.241

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00133

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  CREATON Hungary Kft., Lenti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tatőpala; tetőfedő szerkezetek,

 anyagok; tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőburkolatokhoz.

 ( 111 )  216.242
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 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03508

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  Balogh Levente, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  HUNGALANDIA

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

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.243

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03889

 ( 220 )  2014.12.22.

 ( 732 )  Szabó Máté, Tát (HU)

 ( 541 )  Batyu Betyár

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.245

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03394

 ( 220 )  2014.11.11.

 ( 732 )  Süle Barbara Tea 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit ügyvéd, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BARASÜT

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.246

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03118

 ( 220 )  2000.10.24.

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

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

 ( 541 )  Peek & Cloppenburg

 ( 511 )  35    Weboldalakon és teleshoppingon keresztül is nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások ruházat, lábbeli,
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fejfedő, fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek, szappanok, illatszerek, esszenciális olajok, kozmetikumok, hajápoló szerek, fogkrémek,

napszemüvegek, nemesfémek és ötvözeteik, valamint nemesfémből készült, vagy ezekkel bevont áruk, ékszerek,

drágakövek, órák és más időmérő eszközök, bőr és műbőr, és ezen anyagokból készült áruk, mégpedig

utazótáskák és bőröndök, táskák, kézitáskák, poggyászok, pénztárcák, kulcstartók, hátizsákok, erszények,

vállszíjak, bőrszíjak, bőr zsinórok, bőr vállszíjak, megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrök,

gyártáshoz használt műbőr lapok, cserzett bőr, állatbőrök, irhák, táskák, levéltárcák, esernyők, napernyők és

 sétapálcák, ostorok, hámok és lószerszámok vonatkozásában.

 ( 111 )  216.247

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03921

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

 áru).

 ( 111 )  216.248

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03044

 ( 220 )  2014.10.06.

 ( 732 )  Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó: komposzt, kertiföld, termőföld.

 29    Magyarországról származó: alkoholban tartósított gyümölcsök; ajvár [tartósított paprika]; alacsony

zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; dió, feldolgozott; dzsemek; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hummusz [csicseriborsókrém]; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök;

lekvár; leves készítmények; magvak, feldolgozott; mazsola; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; savanyú

káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgonya, chips; szárított zöldségek; zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; bab,

tartósított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; gomba, tartósított; hagyma, tartósított;

 szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra.

 31    Magyarországról származó: árpa; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; bors, paprika [növény]; borsó, friss;

burgonya, friss; búza; dió; fák [növények]; fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek [táplálék];

gyümölcsök, friss; hagymák, friss [zöldség]; halak, élő; konyhakerti növények, friss; kukorica; lencse

[zöldségféle], friss; növények; palánták; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara; répa (cukor-); rizs,

feldolgozatlan; szemes gabona, feldolgozatlan; szőlő, friss; tök; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei];

 uborka, friss; virágpor [nyersanyag]; zab; zöldségek, friss.
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 ( 111 )  216.249

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03270

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  216.250

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03753

 ( 220 )  2014.12.11.

 ( 732 )  ALBA-EXTRÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kápolnásnyék (HU)

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

 ( 541 )  KOPPÁNYI

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.251

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03525

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Burzi Zsolt, Vácduka (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).

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  216.252

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 02922

 ( 220 )  2014.09.24.

 ( 732 )  SLM Solutions Group AG, Lübeck (DE)

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

 ( 511 ) 6    Ötvözőadalékok vas gyártásához, ötvözőadalékok acél gyártásához, acél-ötvözetek, vasötvözetek, közönséges

fémek és ezek ötvözetei, kalciumot és alumíniumot tartalmazó fémötvözetek, fémötvözetek, nikkelötvözetek,

öntéshez használt ötvözetek, alumínium, alumíniumötvözetek, acélbuga, titánból készült rudak, fémből készült

nyersanyagok, keményforrasz-ötvözetek, bronz, kadmium, szénacélok, öntöttvas, öntött acél, öntészeti ötvözetek,

ferrokróm, króm, kobalt-króm, kobalt (nyers), közönséges fémek ötvözetei, közönséges fémek, közönséges fémek

és ötvözeteik, rozsdamentes acélt is beleértve, réz (nyers vagy félig megmunkált állapotban), ferrokróm,

vasötvözetek, ferrotitán, vastartalmú fémek, újezüst, pakfong, alpakka, germánium, glucínium (berillium),

hafnium (celtium), indium, vas, vasötvözetek, vas-szén ötvözetek, ólom-ón ötvözetek, limonit, barnavasérc,

magnézium, magnéziumötvözetek, mangán, fémek, molibdén, ferromolibdén, nikkel, nikkelötvözetek,

nikkelezüst, nickel-króm alapú ötvözetek, nióbium, nemvas fémek, nemvasfém-ötvözetek, acéllemezek, fémek

por formájában, piroforos (öngyulladó) fémek, vas-lemezek, fémlemezek, fémlemezek, fémlapok tetőfedéshez,

acéllemezek, cölöpök fémből, alumíniumlemezek, fémlemezek, fémlemezek beleértve az acél- és

titánötvözetekből készülteket is, ferroszilícium, fém csőszellőztetők, rozsdamentes acél, acél, acélötvözetek, acél

(nyers vagy félig megmunkált állapotban), tantál (fém), tantál és ötvözetei, ón és ötvözetei, titan és ötvözetei,

ferrotitán, tombak, fémből készült feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok külön felhasználási cél

 megjelölése nélkül.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: ötvözőadalékok vas gyártásához,

ötvözőadalékok acél gyártásához, acél-ötvözetek, vasötvözetek, közönséges fémek és ezek ötvözetei, kálciumot

és alumíniumot tartalmazó fémötvözetek, fémötvözetek, nikkelötvözetek, öntéshez használt ötvözetek,

alumínium, alumíniumötvözetek, acélbuga, titánból készült rudak, fémből készült nyersanyagok,

keményforrasz-ötvözetek, bronz, kadmiun; szénacélok, öntöttvas, öntött acél, öntészeti ötvözetek, ferrokróm,

króm, kobalt-króm, kobalt (nyers), közönséges fémek ötvözetei, közönséges fémek, közönséges fémek és

ötvözeteik, rozsdamentes acélt is beleértve, réz (nyers vagy félig megmunkált állapotban), ferrokróm,

vasötvözetek, ferrotitán, vastartalmú fémek, újezüst, pakfong, alpakka, germánium; glucínium (berillium),

hafnium (celtium), indium, vas, vasötvözetek, vas-szén ötvözetek, ólom-ón ötvözetek, limonit, barnavasérc,

magnézium, magnéziumötvözetek, mangán, fémek, molibdém, ferromolibdén, nikkel, nikkelötvözetek,

nikkelezüst, nikkel-króm alapú ötvözetek, nióbium, nemvas fémek, nemvasfém-ötvözetek, acéllemezek, fémek

por formájában, piroforos (öngyulladó) fémek, vaslemezek, fémlemezek, fémlemezek, fémlapok tetőfedéshez,

acéllemezek, cölöpök fémből, alumíniumlemezek, fémlemezek, fémlemezek beleértve az acél- és

titánötvözetekből készülteket is, ferroszilícium, fém csőszellőztetők, rozsdamentes acél, acél, acél ötvözetek, acél

(nyers vagy félig megmunkált állapotban), tantál (fém), tantál és ötvözetei, ón és ötvözetei, titán és ötvözetei,

ferrotitán, tombak, fémből készült feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok külön felhasználási cél

megjelölése nélkül; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: alkatrészek, fémből,

kerámiából, műanyagból vagy kompozit anyagokból készült alkatrészek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

az alábbiakkal kapcsolatban: nyersanyagok, por formájú nyersanyagok (fémpor, kerámiapor, műanyagpor vagy

kompozitanyag-por) feldolgozására szolgáló gépek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások lézeres

nyersanyag-feldolgozó gépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásók öntőberendezésekkel,

különösen vákuumos vagy viaszbevonásos öntőberendezésekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások szerszámgépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal

kapcsolatban: vezérlőberendezések, tudományos, elektromos vagy optikai vezérlőberendezések,

nyersanyag-feldolgozó, por formájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyag-port vagy kompozitanyag-port

feldolgozó berendezésekhez; lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy

viaszbevonásos öntőgépekhez; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban:

mérőberendezések, tudományos, elektromos vagy optikai mérőberendezések; nyersanyag-feldolgozó, por formájú

nyersanyagot, fémport, kerámia port, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó berendezésekben,

lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekben, öntőgépekben, vákuumos vagy viaszbevonásos öntőgépekben való

használatra; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekkel, nyersanyag-feldolgozó, por
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formájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó

berendezésekhez, lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy viaszbevonásos

öntőgépekhez való szoftverekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel, különösen 3D CAD adatokon alapuló vezérlőgépekhez való szoftverekkel kapcsolatban; kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekhez való adathordozókkal, nyersanyag-feldolgozó,

porformájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó

berendezésekhez, lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy viaszbevonásos

öntőgépekhez való számítógépes szoftverekhez való adathordozókkal illetve 3D CAD adatokon alapuló

 vezérlőgépekhez való szoftverekhez való adathordozókkal kapcsolatban.

 ( 111 )  216.253

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03918

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  216.254

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03636

 ( 220 )  2014.11.28.

 ( 732 )  Friedware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Friedman Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  FUDGE FACTORY

 ( 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 )  216.255

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03510

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  Petronelli Színházművészeti Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton színházi kellékek, díszletek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); papírszínházak.

  28    Bábok, bábuk, marionettek, színházi álarcok, maszkok, jelmezek.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, többek között mindennemű

bábművészeti tevékenység, színházi és bábszínházi előadások, zenészi szolgáltatás, szervezői szolgáltatások,

bábszínházi díszletek, jelmezek, kellékek kölcsönzése, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, szórakozási

tárgyú információk, élő előadások, élő és minden műfajú bábos előadások bemutatása, előadóművészek

 szolgáltatásai, előadásokhoz kapcsolódó gyermekfoglalkoztatások.

 ( 111 )  216.256

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03925

 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

 ( 300 )  035399 2014.07.04. MD

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

  ( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták; elektromos cigarettához való folyadékok; a 035399. sz. moldovai elsőbbség

elismerésével: dohány, feldolgozott és feldolgozatlan; dohány termékek; dohánypótlók nem gyógyászati célú

vagy gyógyhatású; cigaretták; cigarillók; szivarok; kézi eszközök cigaretta készítéséhez; cigarettacsövek;

 cigarettaszopókák; cigarettapapírok; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  216.257

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00156

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.258

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00155

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.259
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 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00158

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  ORSLI

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

  30    Fűszeres mártások.

 ( 111 )  216.260

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00142

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  Örvendi László, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  GAZDURAM

 ( 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 )  216.261

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00152

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

 ( 541 )  Wan Long Zhou

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.262

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00154

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.263
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 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 15 00153

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.264

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03513

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  ÉLEDŐ TEMETŐ

 ( 511 )  16    Temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó csomagolóeszközök papírból, kartonból vagy műanyagból;

dobozok préselt, lebomló papírból; temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó plakátok, falragaszok papírból vagy

 kartonból; grafikus nyomatok, ábrázolások; prospektusok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

  45    Temetkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  216.265

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03763

 ( 220 )  2014.12.12.

 ( 732 )  BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BAUMIT-MESTER

 ( 511 )  17    Dilatációs hézagkitöltők; guttapercha, guttapercsa; hangszigetelő anyagok; hősugárzást gátló anyagok;

hőszigetelő anyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok

 nyílászárókhoz; szigetelő festékek; szigetelők; tömítések, szigetelések.

 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).

 ( 111 )  216.266

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 15 00151

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kelecsényi Beáta Réka, Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.267

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 01393

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Pörzse Norbert László, Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  Vágyaim.hu

 ( 511 )  39    Termékek szállítása és raktározása; termékek csomagolása; árukiszállítás; áruk begyűjtése; áruk feladása;

áruk szállítása; áruk csomagolása; áruk raktározása; árukiadási szolgáltatások;szolgáltatások áruk kirakodásához;

áruk házhozszállításának megszervezése; szolgáltatások áruk tárolására; kereskedelmi áruk tárolása; szállítás,

 áruküldési szolgáltatások; raktározás és árukiszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.

  41    Online kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  216.268

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 01156

 ( 220 )  2014.04.14.

 ( 732 )  Gitta Bernadett, Siklós (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Meghívódiszkont

 ( 511 )  16    Borítékok [papíráruk]; könyvjelzők; levelezőlapok, levélpapír, öntapadó címkék [papíráruk]; papír;

papíráruk; pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétviasz; pergamenpapír; szalvéták, papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

 zsírpapír, viaszpapír.

 ( 111 )  216.269

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03642

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  Sándor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, távközlési berendezések,

 telefonok és alkatrészeik, üzenetrögzítők.

 38    Távközlés, telekommunikáció, telefon-összeköttetések, távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési,

 telefonközpont szolgáltatások.
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 42    Műszaki tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információtechnológiai

 [IT] tanácsadási szolgáltatások, számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 111 )  216.270

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03754

 ( 220 )  2014.12.11.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,

irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},

 ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb

hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;

 egyéb sajtóhirdetések.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi

hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül

 nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

 sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.

 ( 111 )  216.271

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03755

 ( 220 )  2014.12.11.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  OTPay

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

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,

irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},

 ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb

hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;

 egyéb sajtóhirdetések.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi
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hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül

 nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

 sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.

 ( 111 )  216.272

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 02927

 ( 220 )  2014.09.25.

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Gabriella, Gócza és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

elektromos energia kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek

 és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  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).

 ( 111 )  216.273

 ( 151 )  2015.07.22.

 ( 210 )  M 14 03518

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  LEK, Tovarna Farmacevtskih In Kemicnih Izdelkov, D.D., Ljubljana (SI)

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

 ( 541 )  PERSEN

 ( 511 )  5    Gyógynövény készítmény az idegek, valamint az alvási rendellenességek kezelésére.

 ( 111 )  216.274

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03638

 ( 220 )  2014.11.28.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen
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 ( 541 )  joker

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,

 füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.

 ( 111 )  216.275

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03645

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  BVC BODEGAS, S.L., Madrid (ES)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  216.276

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03643

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 )  pásztor

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,

 füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.

 ( 111 )  216.277

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03756

 ( 220 )  2014.12.12.

 ( 732 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

 Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.278

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03758

 ( 220 )  2014.12.12.

 ( 732 )  Berekai Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CHOLIPS

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.279

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03917

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  MENELAUS B.V., Nieuwegein (NL)

 ( 740 )  dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, festékanyagok és színezékek; színezékrögzítő szerek; festékek szövetekre és bőrre; felületaktív

anyagokat tartalmazó festék- és színező készítmények; fehérítők festékek, festékanyagok és színezékek

 formájában.

3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, fehérítő-, mosó- és dörzsölő készítmények és anyagok; szappanok és

mosószerek; folttisztító és színezőanyag-eltávolító készítmények; szövetfehérítő készítmények; mosogató

folyadékok; fényező-, lezáró- és felújító készítmények bőrre, szarvasbőrre, műbőrre és lábbelire, mindezek

bőrápoló termékek formájában; felújító készítmények mosáshoz és szövetekhez; festékeket, festékanyagokat és

színezékeket tartalmazó tisztítókészítmények; optikai fehérítőanyagok és színfehérítő anyagok; színezőanyagok

mosodai használatra; fehérítő készítmények és anyagok; átitatott és előnedvesített kendők, amelyek bőrtárgyak és

 bútorok tisztítására, megújítására, táplálására és védelmére szolgáló készítményeket tartalmaznak.

 ( 111 )  216.280

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03922

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej és tejtermékek.

  32    Magyarországról származó ásványvizek és szénsavas vizek.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 111 )  216.281

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00002

 ( 220 )  2015.01.06.

 ( 732 )  Somogy Megyei Kormányhivatal 70%, Kaposvár (HU)

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 30%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Dénes ügyvéd, Márton & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 óvodák (nevelés); versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

 ( 111 )  216.282

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00415

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  ZORITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.283

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00298

 ( 220 )  2015.02.03.

 ( 732 )  Burzi Zsolt, Vácduka (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.285

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 02075

 ( 220 )  2014.07.01.

 ( 732 )  Kőszegi László, Tamási (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hőgyészi Agrokémia

 ( 511 )  1    Műtrágyák.

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

 (herbicidek).

  31    Vetőmagok; feldolgozatlan mezőgazdasági termények.
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 35    Műtrágyák, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek), vetőmagok, feldolgozatlan mezőgazdasági termények kereskedelme; mezőgazdasági gépek

 kereskedelme.

  39    Áruk raktározása.

 ( 111 )  216.286

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03302

 ( 220 )  2014.11.03.

 ( 732 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Kakaó és kakaó-alapú készítméynek és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, sütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkásák,

szörbetek, jeges édességek, jégkrémtorták, fagylaltok és jégkrémek, hűtött desszertek, fagyasztott joghurt, müzli,

 kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 111 )  216.287

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03674

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sipos Zsolt, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 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 )  216.288

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03308

 ( 220 )  2014.11.04.

 ( 732 )  Szarvas József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Adrienn, Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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 )  216.289

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 02821

 ( 220 )  2014.09.16.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;klubszolgáltatások [szórakoztatás

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

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

show-műsorok;szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú ?); televíziós szórakoztatás; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  216.290

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03671

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

 eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás.
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 ( 111 )  216.291

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00020

 ( 220 )  2015.01.08.

 ( 732 )  Uránusz 2008 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELIXÍR KÖNYVESBOLT

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

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

 folyóiratok.

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

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

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

 kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem.

 41    Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus

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

 hirdetési célokra.

 ( 111 )  216.292

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00198

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Főnyedi András 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.293

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03179

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.294

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03796

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  Kiss Károly Zoltán, Ebes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé, kakaós termékek, bonbonok, cukrászsütemények, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére,

 cukorkaáruk, karamellák.

 ( 111 )  216.295

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00030

 ( 220 )  2015.01.10.

 ( 732 )  Explico Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor 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).

 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 )  216.296

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 02717

 ( 220 )  2014.09.08.

 ( 732 )  RF-HOBBY, s.r.o., Prága 10 (CZ)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  3. ÉVEZRED

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

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

 ( 111 )  216.297

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03786

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  H-ION Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Fémötvözetek gyártása, megmunkálása, hőkezelése.

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  216.298

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03434

 ( 220 )  2014.11.14.

 ( 732 )  Szakács Ferenc, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tarpa vidékéről származó gyümölcsből készült pálinka.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 111 )  216.299

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00189

 ( 220 )  2015.01.23.

 ( 732 )  Weng Enlai, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Babó Ügyvédi Iroda, 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).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  216.300

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03795

 ( 220 )  2014.12.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  216.301

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03547

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Carving Vehicles Kft 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.302

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03066

 ( 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 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).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  216.303

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03785

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  MetalloExpert Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és kutató szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.304

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03794

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  Vermes Gábor, Veszprém (HU)

 Szalay Zsolt, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.
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 ( 111 )  216.305

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00465

 ( 220 )  2015.02.18.

 ( 732 )  LAGON-FINAGRO Gyártó, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Gyom Stop

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek (herbicidek).

  44    Növényvédelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  216.306

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00016

 ( 220 )  2015.01.07.

 ( 732 )  Dubayné Czinege Zsuzsa, Nyírpazony (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 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).

 20    Ajándéktárgyak fából, dobozok fából tárolási és csomagolási célra, szappantartó doboz, ékszerdoboz,

kulcstartó szekrény, szalvétatartó, papírzsebkendő-tartó, kártyatartódoboz, teafiltertartó, fűszertartó, levéltartó

kisszekrény, irattartó fadosszié, képkeret, fakaspó, varródoboz, ajtó- és ablakdíszek fából, adventi koszorú,

 illóolajtartó fadoboz, szappanalátét.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.307

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03551

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  216.308

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03074

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.309

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 02956

 ( 220 )  2014.09.29.

 ( 732 )  CIB BANK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

 ( 511 )   36    Bankügyletek; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások.

 ( 111 )  216.310

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03659

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  Kumánia Gyógyfürdő Kft., Kisújszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Szolnok

  

( 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).
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 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.311

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 02711

 ( 220 )  2014.09.05.

 ( 732 )  SHOW PLUS Lapkiadó és Marketing-kommunikációs Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Kálmán Márton, Budapest

  
( 546 )

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

 klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Könyvkiadás.

 ( 111 )  216.312

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03075

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.313

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03076

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

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

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
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 zsírok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.316

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 13 01227

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 )  SPEED FITT

 ( 511 )  5    Diétás ételek, ételek speciális diétára kötelezett személyek számára.

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

 lekvárok, kompótok; tojás, sajt, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

 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).

 43    Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 111 )  216.317

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00180

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Water&Soil Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  VízŐr

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; trágyák; műtrágyák; műtrágyázó készítmények;

talajkondicionáló vegyi termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; talajjavító anyagok; víz

megkötésére alkalmas készítmények; organikus mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; organikus

trágyák; organikus műtrágyák; organikus műtrágyázó készítmények; organikus talajkondicionáló vegyi termékek;

növények növekedését szabályozó organikus készítmények; organikus talajjavító anyagok; víz megkötésére

 alkalmas organikus készítmények.

 5    Talajfertőtlenítő készítmények; organikus talajfertőtlenítő készítmények.

 ( 111 )  216.318

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 02382

 ( 220 )  2014.07.24.

 ( 732 )  U-R LAB SAS 100%, Paris (FX)

 ( 740 )  Kató Zoltán, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Éttermekkel, étkezéssel kapcsolatos magazinok, időszaki lapok, katalógusok.

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  36    Étkezési utalványok kibocsátása.

  37    Catering, étkeztető berendezések felszerelése; catering, étkeztetési felszerelések karbantartása.

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

  39    Élelmiszercsomagolás.

  41    Éttermekkel, étkeztetéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.

 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  216.319

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 14 03274

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  216.320

 ( 151 )  2015.07.24.

 ( 210 )  M 14 03341

 ( 220 )  2014.11.06.

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  PatikaPlatform

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; marketing; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; telemarketing

szolgáltatasok; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 számítógép terminálok közötti összeköttetések.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 111 )  216.321

 ( 151 )  2015.07.24.

 ( 210 )  M 15 00066

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  DENTAL DIAMOND Kft., Monor (HU)

 ( 740 )  dr. Szőcs Árpád László, Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;

 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

  21    Elektromos kefék; fogkefék; fogselyem, fogászati célokra.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.322

 ( 151 )  2015.07.24.

 ( 210 )  M 15 00230

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  Gold Consulting Szociális Szövetkezet, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek.

  20    Bútorok, lakberendezési tárgyak, tárolók.

  28    Játékok, játékszerek, ajándéktárgyak.
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 ( 111 )  216.323

 ( 151 )  2015.07.24.

 ( 210 )  M 15 00233

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 )  Kaptárkő

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

 áru).

 ( 111 )  216.325

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 03837

 ( 220 )  2014.12.18.

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

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

 ( 541 )  Sebury

 ( 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).

 ( 111 )  216.326

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 03708

 ( 220 )  2014.12.05.

 ( 732 )  Várkonyi Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Boglutz István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Műtárgy kereskedelem, árverés, bemutatás.

  36    Műtárgyak, régiségek értékbecslése.

  41    Kiállítások, bemutatók szervezése.

 ( 111 )  216.327

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 03464

 ( 220 )  2014.12.18.

 ( 732 )  MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, időszaki lapok, újságok.

 35    Reklámanyagok terjesztése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, árubemutatás, áruk bemutatási kommunikációs médiában, áruminták

terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, számítógépes nyilvántartások

kezelése, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információk és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi

 információs ügynökségek, reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek, üzleti információk.

 ( 111 )  216.328

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 03347

 ( 220 )  2014.11.06.

 ( 732 )  Bokor Gyöngyi 33%, Budakeszi (HU)

 Keglovics Attila 34%, Budapest (HU)

 Várkonyi László 33%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fényemittáló diódák (LED-ek), szoftverek világítás szabályozására.

 11    Világítóberendezések, lámpák, asztali lámpák, csillárok, falikarok, mennyezetvilágítás,kiegészítők és

 tartozékok világításhoz, lámpaernyők, lámapestek,fénycsövek, LED diódás berendezések.

  42    Épületvilágítás tervezése, beltéri és kültéri világítás tervezése, belső építészeti tervezés.

 ( 111 )  216.329

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 01580

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  Fábián Miklós 50%, Békéscsaba (HU)

 Mochnács Emese 50%, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőrönd, utazóládák; erszények, pénztárcák; esernyők; hátizsákok;

kengyelek; kézitáskák; levéltárcák; napernyők; névjegytartók; sporttáskák; strandtáskák; táskák; utitáskák; zsákok

 táborozóknak.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz; bodyk;

cipőfelsőrészek; cipők; cipőtalpbetétek; csuklyák, kapucnik; csúszásgátlók; dzsörzék (ruházat); dzsömper ruhák;

elasztikus nadrágok; fejfedők; fejszalagok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők;

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok;

harisnyanadrágok; harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok; kalapok;

kamáslik; kerékpáros öltözetek; kesztyűk; kezeslábasok; kombinék; lábbelik; lábbeli felsőrészek; lábszárvédők,

kamáslik; magas szárú lábbelik; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; nadrágok; női

ruhák; nyaksálak; öltözékek vizisíeléshez; övek; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk;
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sapkák; sálak; sárcipők; síkesztyűk; short-ok; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; szoknyák;

talpak lábbelikhez; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 111 )  216.332

 ( 151 )  2015.07.29.

 ( 210 )  M 14 02000

 ( 220 )  2014.06.23.

 ( 732 )  Szilágyi György 100%, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Góliát Gombóc

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.333

 ( 151 )  2015.07.29.

 ( 210 )  M 14 02660

 ( 220 )  2014.09.01.

 ( 732 )  Bartosné Zelei Zsuzsa, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Lengyelné dr. Sebő Katalin, Miskolc

 ( 541 )  Fald Fel Amerikát Étterem

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.372

 ( 151 )  2015.07.31.

 ( 210 )  M 12 04201

 ( 220 )  2012.11.14.

 ( 732 )  Benő Éva 1/3, Budapest (HU)

 Kozma Simon 1/3, Budapest (HU)

 Zékány Tímea 1/3, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Noches de Hungría Tango Marathon

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; zenés-táncos produkciók, show-műsorok és események

szervezése, rendezése és bonyolítása, maratoni tánc, tangó versenyek és események szervezése, rendezése és

 bonyolítása.

A rovat 131 darab közlést tartalmaz. 
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